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ทา่นประธานสภาฯ  และสมาชกิสภาเทศบาล

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

1.1.1  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้  183,743,242.22  บาท

1.1.2  เงนิสะสม  151,270,589.77  บาท

1.1.3  ทนุส ารองเงนิสะสม  50,784,545.99  บาท

          รวม  2,097,100   บาท

          รวม    12,055,263.50      บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง  32,643,580.84  บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณวนัที่ 30 มถิุนายน 2562

(1) รายรบัจรงิท ัง้สิน้  201,054,654.82 บาท  ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 12,419,632.71       บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 5,333,151.70         บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 1,761,121.26         บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,730,080.64         บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 6,005,433.00         บาท

หมวดรายไดจ้ากทนุ -                         บาท

หมวดภาษีจดัสรร 87,484,787.51       บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 86,320,448.00       บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ 724,800.00 บาท

(3) รายจ่ายจรงิ  จ านวน   110,733,191.87    บาท  ประกอบดว้ย

งบกลาง 28,638,109.90       บาท

งบบคุลากร  (หมวดเงนิเดอืน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างช ั่วคราว) 42,603,909.80       บาท

งบด าเนินงาน (หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค) 32,120,210.73       บาท

งบลงทนุ  (หมวดครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง) 2,210,580.00         บาท

งบรายจ่ายอืน่  (หมวดรายจ่ายอืน่) -                         บาท

งบเงนิอดุหนุน (หมวดเงนิอดุหนุน) 5,160,381.44         บาท

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ 472,575.00            บาท

(5) มกีารจ่ายเงนิสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 6,861,000.00         บาท

(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิทนุส ารองเงนิสะสม -                         บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกจิการสถานธนานุบาล กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลบา้นไผ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มรีายรบัจรงิ  16,578,613   บาท รายจ่ายจรงิ 

 10,746,476.47  บาท

กูเ้งนิจากธนาคาร / กสม./ อืน่ๆ 105,000,000.00    บาท

ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล -                         บาท

ก าไรสทุธิ 5,766,935.48         บาท

เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 123,486.07            บาท

ทรพัย์จ าน า 85,531,250.00       บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วนัที ่30 มถินุายน 2562 เทศบาลเมอืงบา้นไผม่สีถานะการเงนิ ดงัน้ี

1.1.4  รายการกนัเงนิไว้แบบกอ่หน้ีผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจ่าย  จ านวน     2    โครงการ

1.1.5  รายการทีไ่ดก้นัเงนิไว้โดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผกูพนั  จ านวน     6    โครงการ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บดัน้ี ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารของเทศบาลจะไดน้ าเสนอร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ตอ่สภาเทศบาลอกีคร ัง้หนึ่ง  ฉะนัน้ ในโอกาสน้ีคณะผูบ้รหิารเทศบาล จงึขอช้ีแจงใหท้า่นประธานสภาเทศบาล

และสมาชกิสภาเทศบาลทกุทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดงัตอ่ไปน้ี



รายรบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 12,200,015.91         12,100,000             12,333,000.00          

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 7,570,833.30            7,556,000               7,646,000.00            

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 2,989,848.60            2,994,000               3,077,000.00            

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,442,200.69            1,980,000               1,980,000.00            

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 5,792,771.00            930,000                  835,000.00               

หมวดรายไดจ้ากทุน -                            1,000                       1,000.00                   

รวมรายได้จดัเก็บเอง 29,995,669.50        25,561,000            25,872,000.00         

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 112,316,308.74       109,980,000           114,300,000             

รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ 112,316,308.74      109,980,000          114,300,000            

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 101,164,928.00       111,459,000           124,828,000             

รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 101,164,928.00      111,459,000          124,828,000            

รวม 243,476,906.24      247,000,000          265,000,000            

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายรบั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

รายรบั



รายจ่ายจรงิ ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 50,189,710.08          57,403,000                  62,165,140             

งบบคุลากร 73,304,907.00          89,064,700                  92,247,100             

งบด าเนินงาน 62,053,491.81          65,622,700                  71,921,800             

งบลงทุน 24,618,584.00          24,958,300                  28,200,860             

งบรายจา่ยอืน่ -                            -                               -                          

งบเงนิอดุหนุน 9,396,182.82            9,951,300                    10,465,100             

รวมจ่ายจากงบประมาณ 219,562,875.71       247,000,000               265,000,000          

รวม 219,562,875.71       247,000,000               265,000,000          

หมายเหตุ 

1. งบบคุลากร หมายถงึ เงนิเดือน คา่จา้งประจ า และคา่จา้งช ั่วคราว

2. งบด าเนินงาน หมายถงึ คา่ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค

3. งบลงทุน  หมายถงึ  ครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

4. งบรายจา่ยอืน่ หมายถงึ หมวดรายจา่ยอืน่

5. งบเงนิอดุหนุน หมายถงึ หมวดเงนิอดุหนุน

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

รายจ่าย



1 ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2563 265,000,000.00     บาท (1)

2 งบประมาณรายจ่ายในการบรหิารงานบุคคลตาม มาตรา 35 ฯ ตามรายการดงัต่อไปน้ี

ล าดบัที่ ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ

1 เงนิเดือนพนกังานเทศบาล 31,766,000             

2 เงนิประจ าต าแหน่ง 1,144,800               

3 เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานเทศบาลฯ 891,380                  

4 เงนิวทิยฐานะ 42,000                     

5 เงนิคา่จา้งประจ า 9,720,200               

6 เงนิเพิม่ตา่งๆ ของลูกจา้งประจ า 9,800                       

7 เงนิคา่จา้งช ั่วคราว 10,061,800             

8 เงนิเพิม่ตา่งๆ ของลูกจา้งช ั่วคราว 609,720                  

9 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือการศกึษาบตุร 529,000                  

10 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือคา่เช่าบา้น 69,600                     

11 เงนิช่วยเหลือคา่จดัการงานศพพนกังาน / ลูกจา้งทีต่ายในระหวา่งรบัราชการ 50,000                     

12 เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 701,000                  

13 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 2,803,500               

14 เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 1,915,600               

15 เงนิช่วยเหลือคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ (ช.ค.บ.) 364,000                  

16 เงนิรบัประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (โบนสั) 100,000                  

รวม 60,778,400            (2)

หมายเหตุ   :  คดิเป็นรอ้ยละ   22.94      ของรายจา่ยทีต่ ัง้จา่ยจากรายไดร้วมเงนิอดุหนุนในปีงบประมาณ  2563

การค านวณ      =      ยอดรวมคา่ใช้จา่ยในการบรหิารงานบคุคล  ปีงบประมาณ 2563   x  100 60,778,400.00         X  100

ประมาณการรายจา่ย  ปีงบประมาณ  2563 265,000,000.00

22.94                     %

คา่ใช้จ่ายในการบรหิารงานบุคคลตาม  มาตรา  35 

 แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นท้องถิน่  พ.ศ. 2542



ยอดรวม

ดา้นบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารท ั่วไป 45,198,100                

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 9,326,700                  

ดา้นการบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 67,157,400                

แผนงานสาธารณสขุ 9,825,900                  

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 930,500                     

แผนงานเคหะและชุมชน 35,928,500                

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 8,129,900                  

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,810,000                  

ดา้นเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 22,912,660                

แผนงานการพาณิชย์ 1,615,200                  

ดา้นการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 62,165,140                

265,000,000             งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

บนัทกึหลกัการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบญัญตั ิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ    2563

ของ เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

ดา้น



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 25,095,900 0 0 25,095,900

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 18,941,200 0 0 18,941,200

งบดําเนินงาน 10,597,000 2,916,000 3,855,000 17,368,000

    ค่าตอบแทน 260,000 34,000 630,000 924,000

    ค่าใช้สอย 7,371,000 2,060,000 2,380,000 11,811,000

    ค่าวัสดุ 686,000 272,000 455,000 1,413,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,280,000 550,000 390,000 3,220,000

งบลงทุน 1,697,000 843,200 44,000 2,584,200

    ค่าครุภัณฑ์ 1,497,000 843,200 44,000 2,384,200

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 150,000 0 0 150,000

    เงินอุดหนุน 150,000 0 0 150,000

                                             รวม 37,539,900 3,759,200 3,899,000 45,198,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 6,040,100 0 0 6,040,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,040,100 0 0 6,040,100

งบดําเนินงาน 0 1,107,000 1,940,000 3,047,000

    ค่าตอบแทน 0 15,000 170,000 185,000

    ค่าใช้สอย 0 976,000 1,050,000 2,026,000

    ค่าวัสดุ 0 116,000 615,000 731,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 105,000 105,000

งบลงทุน 0 0 184,600 184,600

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 184,600 184,600

งบเงินอุดหนุน 0 0 55,000 55,000

    เงินอุดหนุน 0 0 55,000 55,000

                                             รวม 6,040,100 1,107,000 2,179,600 9,326,700

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 36,584,200 0 0 36,584,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 36,584,200 0 0 36,584,200

งบดําเนินงาน 1,830,600 17,559,300 3,214,700 22,604,600

    ค่าตอบแทน 217,600 0 27,600 245,200

    ค่าใช้สอย 1,306,000 11,269,900 2,413,600 14,989,500

    ค่าวัสดุ 305,000 5,407,000 595,500 6,307,500

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 882,400 178,000 1,062,400

งบลงทุน 40,800 95,800 102,000 238,600

    ค่าครุภัณฑ์ 40,800 95,800 102,000 238,600

งบเงินอุดหนุน 0 7,730,000 0 7,730,000

    เงินอุดหนุน 0 7,730,000 0 7,730,000

                                             รวม 38,455,600 25,385,100 3,316,700 67,157,400



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 5,243,700 0 0 0 5,243,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,243,700 0 0 0 5,243,700

งบดําเนินงาน 954,000 422,000 74,000 1,867,200 3,317,200

    ค่าตอบแทน 86,000 185,000 18,000 133,200 422,200

    ค่าใช้สอย 498,000 197,000 40,000 1,444,000 2,179,000

    ค่าวัสดุ 340,000 40,000 16,000 130,000 526,000

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 0 160,000 190,000

งบลงทุน 0 0 0 475,000 475,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 75,000 75,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 400,000 400,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 780,000 0 0 790,000

    เงินอุดหนุน 10,000 780,000 0 0 790,000

                                             รวม 6,207,700 1,202,000 74,000 2,342,200 9,825,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 850,500 0 850,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 850,500 0 850,500

งบดําเนินงาน 0 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 0 80,000 80,000

                                             รวม 850,500 80,000 930,500



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 12,615,400 0 0 0 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,615,400 0 0 0 0

งบดําเนินงาน 0 3,529,000 2,064,000 11,195,000 964,000

    ค่าตอบแทน 0 130,000 0 160,000 0

    ค่าใช้สอย 0 1,164,000 1,824,000 8,570,000 564,000

    ค่าวัสดุ 0 2,235,000 200,000 2,420,000 400,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 40,000 45,000 0

งบลงทุน 0 50,000 0 3,981,000 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0 50,000 0 3,481,000 0

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 500,000 0

งบเงินอุดหนุน 0 1,000,000 0 530,100 0

    เงินอุดหนุน 0 1,000,000 0 530,100 0

                                             รวม 12,615,400 4,579,000 2,064,000 15,706,100 964,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 2,759,000 0 2,759,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,759,000 0 2,759,000

งบดําเนินงาน 409,000 4,245,000 4,654,000

    ค่าตอบแทน 65,000 0 65,000

    ค่าใช้สอย 160,000 4,245,000 4,405,000

    ค่าวัสดุ 184,000 0 184,000

งบลงทุน 76,900 640,000 716,900

    ค่าครุภัณฑ์ 76,900 640,000 716,900

                                             รวม 3,244,900 4,885,000 8,129,900



งานงบ รวม

งบบุคลากร 12,615,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,615,400

งบดําเนินงาน 17,752,000

    ค่าตอบแทน 290,000

    ค่าใช้สอย 12,122,000

    ค่าวัสดุ 5,255,000

    ค่าสาธารณูปโภค 85,000

งบลงทุน 4,031,000

    ค่าครุภัณฑ์ 3,531,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000

งบเงินอุดหนุน 1,530,100

    เงินอุดหนุน 1,530,100

                                             รวม 35,928,500



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 600,000 1,000,000 1,600,000

    ค่าใช้สอย 600,000 1,000,000 1,600,000

งบเงินอุดหนุน 0 210,000 210,000

    เงินอุดหนุน 0 210,000 210,000

                                             รวม 600,000 1,210,000 1,810,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 2,457,100 0 2,457,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,457,100 0 2,457,100

งบดําเนินงาน 626,000 0 626,000

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 336,000 0 336,000

    ค่าวัสดุ 130,000 0 130,000

    ค่าสาธารณูปโภค 150,000 0 150,000

งบลงทุน 0 19,829,560 19,829,560

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 19,829,560 19,829,560

                                             รวม 3,083,100 19,829,560 22,912,660

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 601,200 601,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 601,200 601,200

งบดําเนินงาน 873,000 873,000

    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 605,000 605,000

    ค่าวัสดุ 148,000 148,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000

งบลงทุน 141,000 141,000

    ค่าครุภัณฑ์ 141,000 141,000

                                             รวม 1,615,200 1,615,200



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 62,165,140 62,165,140

    งบกลาง 62,165,140 62,165,140

                                             รวม 62,165,140 62,165,140



โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศยัอ านาจตามความใน

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จงึตราเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยขึน้ไว ้โดยความเห็นชอบของ

สภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ ่และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่ 

ขอ้ 1 เทศบญัญตัน้ีิ เรียกวา่ เทศบญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอ้ 2 เทศบญัญตัน้ีิใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป

ขอ้ 3 งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้  280,850,800 บาท

ขอ้ 4 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 265,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงาน ไดด้งัน้ี

ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารท ั่วไป 45,198,100                                                             

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 9,326,700                                                               

ด้านการบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 67,157,400                                                             

แผนงานสาธารณสขุ 9,825,900                                                               

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 930,500                                                                  

แผนงานเคหะและชุมชน 35,928,500                                                             

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 8,129,900                                                               

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,810,000                                                               

ด้านเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 22,912,660                                                             

แผนงานการพาณิชย์ 1,615,200                                                               

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 62,165,140                                                             

265,000,000                                                       งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    2563

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

แผนงาน





 
       รายงานประมาณการรายรบั 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลเมอืงบา้นไผ ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 
            รายรบัจรงิ ประมาณการ 
  ปี 2559  ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562  ยอดตา่ง (%)  ปี 2563  
หมวดภาษีอากร        
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 7,274,217.65 7,850,184.10 8,723,067.01 8,600,000.00 -99.88 % 10,000.00 
ภาษีบาํรุงทอ้งที ่ 334,677.42 235,124.05 273,544.90 250,000.00 -99.60 % 1,000.00 
ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 8,942,000.00 
ภาษีป้าย 2,613,077.00 2,967,041.00 3,120,164.00 3,150,000.00 3.81 % 3,270,000.00 
อากรการฆา่สตัว์ 99,580.00 83,940.00 83,240.00 100,000.00 10.00 % 110,000.00 
รวมหมวดภาษีอากร 10,321,552.07 11,136,289.15 12,200,015.91 12,100,000.00 1.93 % 12,333,000.00 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต        
คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ 149,370.00 125,910.00 124,860.00 140,000.00 -100.00 % - 
คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 29,874.00 25,182.00 24,972.00 28,000.00 -100.00 % - 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 9,321.70 7,352.60 7,275.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 200.00 640.00 80.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการจดัระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 35,370.00 35,118.00 18,384.30 40,000.00 -12.50 % 35,000.00 
คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 2,296,910.00 2,445,670.00 2,556,610.00 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00 
คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่ปฏกิลู 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00 
คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่
ปลวิเพือ่การโฆษณา 

39,600.00 52,400.00 25,100.00 40,000.00 -25.00 % 30,000.00 

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร 23,160.00 22,920.00 23,160.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบับตัรประจาํตวัประชาชน 59,450.00 238,100.00 234,700.00 230,000.00 2.17 % 235,000.00 
คา่ธรรมเนียมการฉีดวคัซีน / ใบรบัรองการฉีดวคัซีน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัโรคพษิสุนขับา้ 11,490.00 0.0 2,610.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
คา่ธรรมเนียมการแพทย์ 8,470.00 8,780.00 5,540.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00 
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 5,080.00 5,030.00 4,710.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00 
คา่ธรรมเนียมกาํจดัขยะมลูฝอย 2,440,621.00 2,879,625.00 2,911,756.00 2,800,000.00 -7.14 % 2,600,000.00 
คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 497,900.00 419,700.00 503,440.00 500,000.00 93.60 % 968,000.00 
คา่ปรบัผู้กระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 48,350.00 55,300.00 56,600.00 55,000.00 18.18 % 65,000.00 
คา่ปรบัผู้กระทาํผดิกฎหมายรกัษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง 

2,700.00 500.00 2,300.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

คา่ปรบัผู้กระทาํผดิกฎหมายการทะเบยีนราษฎร 450.00 260.00 190.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 
คา่ปรบัผู้กระทาํผดิกฎหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 39,874.00 20,460.00 13,250.00 20,000.00 -25.00 % 15,000.00 
คา่ปรบัผู้กระทาํผดิกฎหมายสาธารณสขุ 23,120.00 21,200.00 25,020.00 25,000.00 20.00 % 30,000.00 



คา่ปรบัการผดิสญัญา 209,285.00 1,475,026.00 302,171.00 400,000.00 -12.50 % 350,000.00 
คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ 

461,650.00 421,600.00 406,300.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00 

คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่าํหน่ายหรือสะสมอาหารฯ 84,130.00 65,840.00 96,945.00 80,000.00 25.00 % 100,000.00 
คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 117,700.00 110,800.00 128,000.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 3,180.00 3,000.00 3,240.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00 
คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้เครือ่งขยาย
เสยีง 

11,720.00 11,290.00 11,090.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 14,890.00 13,860.00 27,530.00 20,000.00 100.00 % 40,000.00 
รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 6,678,865.70 8,520,563.60 7,570,833.30 7,556,000.00 1.19 % 7,646,000.00 
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ        
คา่เช่าทีด่นิ 77,172.00 36,632.00 75,582.00 42,000.00 78.57 % 75,000.00 
คา่เช่าหรือบรกิารสถานที ่ 1,565,360.00 1,629,900.00 1,663,080.00 1,650,000.00 3.03 % 1,700,000.00 
ดอกเบีย้ 1,610,928.98 1,507,182.17 1,251,186.60 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00 
เงนิปนัผลหรือเงินรางวลัตา่งๆ 0.00 1,250.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 3,253,460.98 3,174,964.17 2,989,848.60 2,994,000.00 2.77 % 3,077,000.00 
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        
เงนิช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,404,457.86 1,682,649.13 1,442,200.69 1,980,000.00 0.00 % 1,980,000.00 
เงนิช่วยเหลือท้องถิน่จากกจิการเฉพาะการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,404,457.86 1,682,649.13 1,442,200.69 1,980,000.00 0.00 % 1,980,000.00 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด        
คา่จาํหน่ายเวชภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
เงนิทีม่ผีู้อทุศิให ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
คา่ขายแบบแปลน 482,500.00 98,500.00 44,500.00 200,000.00 -50.00 % 100,000.00 
คา่จาํหน่ายแบบพมิพ์และคาํรอ้ง 34,916.00 30,998.00 29,813.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00 
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 344,750.00 717,096.00 5,718,458.00 700,000.00 0.00 % 700,000.00 
รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 862,166.00 846,594.00 5,792,771.00 930,000.00 -10.22 % 835,000.00 
หมวดรายไดจ้ากทุน        
คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
รายไดจ้ากทุนอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
หมวดภาษีจดัสรร        
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ่น 876,480.09 600,021.90 1,576,697.33 1,000,000.00 25.00 % 1,250,000.00 
ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 63,396,990.30 64,919,626.42 66,504,616.12 65,000,000.00 3.08 % 67,000,000.00 
ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 14,237,678.69 14,257,536.48 14,961,328.02 15,000,000.00 0.00 % 15,000,000.00 
ภาษีธุรกจิเฉพาะ 656,462.82 619,111.14 887,590.43 700,000.00 0.00 % 700,000.00 
ภาษีสรุา 5,916,598.54 5,953,082.63 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
ภาษีสรรพสามติ 12,726,652.23 14,346,228.66 22,625,129.48 22,000,000.00 9.09 % 24,000,000.00 
คา่ภาคหลวงแร ่ 193,400.84 258,361.26 201,426.50 230,000.00 8.70 % 250,000.00 



คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 1,018,417.42 877,774.66 609,838.86 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 
          
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

6,336,127.00 5,242,929.00 4,949,682.00 5,050,000.00 0.99 % 5,100,000.00 

ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดภาษีจดัสรร 105,358,807.93 107,074,672.15 112,316,308.74 109,980,000.00 3.93 % 114,300,000.00 
หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป        
เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจ
หน้าที ่

62,483,459.00 97,151,149.00 101,164,928.00 111,459,000.00 11.99 % 124,828,000.00 

และภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ        
รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 62,483,459.00 97,151,149.00 101,164,928.00 111,459,000.00 11.99 % 124,828,000.00 
รวมทุกหมวด 190,362,769.54 229,586,881.20 243,476,906.24 247,000,000.00 7.29 % 265,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 265,000,000   บาท  แยกเป็น

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่

ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บไดจ้ากการตรวจสอบในแผนทีภ่าษีและทะเบยีน

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 10,000

ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บไดจ้ากการตรวจสอบในแผนทีภ่าษีและทะเบยีน

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 12,333,000

ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 8,942,000

ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บไดจ้ากการตรวจสอบในแผนทีภ่าษีและทะเบยีน

อากรการฆา่สตัว์ 110,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 1,000

ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บไดจ้ากการตรวจสอบในแผนทีภ่าษีและทะเบยีน

ภาษีป้าย 3,270,000

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 500

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 35,000

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 7,646,000

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 15,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่ปฏกิูล 55,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การโฆษณา 30,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 2,500,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชน 235,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัโรคพษิสนุขับา้ 1,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร 25,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 5,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมก าจดัขยะมลูฝอย 2,600,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมการแพทย์ 9,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 65,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 968,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     
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โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย 2,000

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 15,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายสาธารณสขุ 30,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายการทะเบยีนราษฎร 500

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 450,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครวั 100,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ปรบัการผดิสญัญา 350,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 5,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 10,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 100,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 3,077,000

คา่เชา่ทีด่นิ 75,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 40,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

เงนิปนัผลหรือเงนิรางวลัตา่งๆ 2,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่เชา่หรือบรกิารสถานที่ 1,700,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

ดอกเบีย้ 1,300,000

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 835,000

คา่ขายแบบแปลน 100,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,980,000

เงนิชว่ยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,980,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

หมวดรายไดจ้ากทุน 1,000

คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 1,000

คา่จ าหน่ายแบบพมิพ์และค ารอ้ง 35,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 700,000

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 1,250,000

โดยประมาณการรองรบัเงนิจากการขายทอดตลาดทีอ่าจเกดิขึน้     

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 114,300,000
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โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 67,000,000

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 700,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

ภาษีสรรพสามติ 24,000,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 15,000,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 1,000,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 5,100,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

คา่ภาคหลวงแร่ 250,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน 124,828,000

เงนิอดุหนุนท ั่วไปส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือก

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา     

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 124,828,000



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผนงานบรหิารท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

งบบุคลากร 13,249,263.56         12,916,845.00       12,468,567.00      15,690,000          25,095,900            

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายการเมอืง) 6,035,162.00            4,528,859.00          3,372,613.00         6,154,700             6,154,700               

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 7,214,101.56            8,387,986.00          9,095,954.00         9,535,300             18,941,200             

งบด าเนินงาน 12,180,503.93         6,808,421.79         12,052,957.50      8,317,000            10,597,000            

หมวดคา่ตอบแทน 5,516,779.75            151,568.00             6,083,240.00         510,000                260,000                  

หมวดคา่ใชส้อย 3,485,314.71            3,937,923.17          3,359,394.56         4,611,000             7,371,000               

หมวดคา่วสัดุ 909,467.33               855,289.08             885,161.41            876,000                686,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 2,268,942.14            1,863,641.54          1,725,161.53         2,320,000             2,280,000               

งบลงทุน 1,125,000.00           709,100.00            146,000.00           500,000               1,697,000              

หมวดครุภณัฑ์ 725,000.00               660,600.00             146,000.00            500,000                1,497,000               

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 400,000.00               48,500.00               -                         -                        200,000                  

งบเงนิอุดหนุน 60,000.00                40,000.00              40,000.00             40,000                 150,000                 

หมวดเงนิอดุหนุน 60,000.00                  40,000.00               40,000.00              40,000                  150,000                  

รวมงาน 26,614,767.49         20,474,366.79       24,707,524.50      24,547,000          37,539,900            

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ

งบบุคลากร 2,521,163.55           2,781,235.16         3,335,365.00        3,618,100            -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 2,521,163.55            2,781,235.16          3,335,365.00         3,618,100             -                           

งบด าเนินงาน 3,840,111.72           1,864,781.95         1,433,807.03        2,243,000            2,916,000              

หมวดคา่ตอบแทน 4,541.00                    32,593.50               33,360.00              34,000                  34,000                    

หมวดคา่ใชส้อย 2,946,196.50            1,091,300.41          972,727.00            1,390,000             2,060,000               

หมวดคา่วสัดุ 246,085.30               184,623.60             277,728.88            269,000                272,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 643,288.92               556,264.44             149,991.15            550,000                550,000                  

งบลงทุน 437,600.00              1,254,020.00         210,080.00           580,000               843,200                 

หมวดครุภณัฑ์ 87,600.00                  1,254,020.00          210,080.00            580,000                843,200                  

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 350,000.00               -                          -                         -                        -                           

รวมงาน 6,798,875.27           5,900,037.11         4,979,252.03        6,441,100            3,759,200              

งานบรหิารงานคลงั

งบบุคลากร 4,983,384.50           4,766,135.00         5,189,053.00        6,598,200            -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 4,983,384.50            4,766,135.00          5,189,053.00         6,598,200             -                           

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  2563

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



งบด าเนินงาน 1,613,256.60           1,661,625.29         1,748,928.87        2,645,000            3,855,000              

หมวดคา่ตอบแทน 96,020.00                  97,655.00               215,845.00            630,000                630,000                  

หมวดคา่ใชส้อย 786,887.96               762,934.71             581,729.81            1,050,000             2,380,000               

หมวดคา่วสัดุ 486,966.08               427,386.72             482,913.22            505,000                455,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 243,382.56               373,648.86             468,440.84            460,000                390,000                  

งบลงทุน 20,950.00                105,100.00            136,700.00           90,200                 44,000                   

หมวดครุภณัฑ์ 20,950.00                  105,100.00             30,000.00              90,200                  44,000                    

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          106,700.00            -                        -                           

งบเงนิอุดหนุน -                           -                         -                        -                       -                         

หมวดเงนิอดุหนุน -                             -                          -                         -                        -                           

รวมงาน 6,617,591.10           6,532,860.29         7,074,681.87        9,333,400            3,899,000              

รวมแผนงาน 40,031,233.86         32,907,264.19       36,761,458.40      40,321,500          45,198,100            

แผนงานรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน

งบบุคลากร -                           -                         -                        -                       6,040,100              

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) -                             -                          -                         -                        6,040,100               

งบด าเนินงาน -                           -                         -                        -                       -                         

หมวดคา่ตอบแทน -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่ใชส้อย -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่วสัดุ -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         -                        -                           

งบลงทุน -                           -                         -                        -                       -                         

หมวดครุภณัฑ์ -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

รวมงาน -                           -                         -                        -                       6,040,100              

งานเทศกจิ

งบบุคลากร 1,255,112.00           855,240.00            909,855.00           1,205,600            -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 1,255,112.00            855,240.00             909,855.00            1,205,600             -                           

งบด าเนินงาน 1,060,275.63           1,022,965.55         596,105.47           948,000               1,107,000              

หมวดคา่ตอบแทน 56,120.00                  2,520.00                 2,660.00                87,000                  15,000                    

หมวดคา่ใชส้อย 927,917.00               947,088.00             541,050.00            745,000                976,000                  

หมวดคา่วสัดุ 76,238.63                  73,357.55               52,395.47              116,000                116,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         -                        -                           

งบลงทุน 272,500.00              -                         -                        -                       -                         

หมวดครุภณัฑ์ 272,500.00               -                          -                         -                        -                           



หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

รวมงาน 2,587,887.63           1,878,205.55         1,505,960.47        2,153,600            1,107,000              

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบบุคลากร 4,657,860.00           4,266,566.00         4,341,510.00        4,967,100            -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 4,657,860.00            4,266,566.00          4,341,510.00         4,967,100             -                           

งบด าเนินงาน 1,555,872.49           1,687,961.62         1,589,805.24        1,792,000            1,940,000              

หมวดคา่ตอบแทน 68,550.00                  98,075.00               202,400.00            210,000                170,000                  

หมวดคา่ใชส้อย 907,226.60               978,855.23             595,043.00            850,000                1,050,000               

หมวดคา่วสัดุ 463,463.50               473,155.60             675,085.28            627,000                615,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 116,632.39               137,875.79             117,276.96            105,000                105,000                  

งบลงทุน 115,585.00              -                         8,996,000.00        2,210,000            184,600                 

หมวดครุภณัฑ์ 115,585.00               -                          8,996,000.00         2,210,000             184,600                  

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        

งบเงนิอุดหนุน 125,000.00              105,000.00            775,020.00           555,000               55,000                   

หมวดเงนิอดุหนุน 125,000.00               105,000.00             775,020.00            555,000                55,000                    

รวมงาน 6,454,317.49           6,059,527.62         15,702,335.24      9,524,100            2,179,600              

รวมแผนงาน 9,042,205.12           7,937,733.17         17,208,295.71      11,677,700          9,326,700              

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร 21,380,064.87         25,886,529.00       27,734,817.00      4,257,500            36,584,200            

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 21,380,064.87          25,886,529.00        27,734,817.00       4,257,500             36,584,200             

งบด าเนินงาน 4,110,404.45           3,286,993.95         3,816,345.84        2,081,300            1,830,600              

หมวดคา่ตอบแทน 151,175.00               140,891.00             108,795.00            158,300                217,600                  

หมวดคา่ใชส้อย 2,983,469.10            2,281,194.84          2,548,300.22         1,586,000             1,306,000               

หมวดคา่วสัดุ 251,501.06               194,371.85             321,580.94            335,000                305,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 724,259.29               670,536.26             837,669.68            2,000                    2,000                       

งบลงทุน 238,000.00              130,000.00            88,200.00             94,000                 40,800                   

หมวดครุภณัฑ์ 238,000.00               30,000.00               88,200.00              94,000                  40,800                    

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             100,000.00             -                         -                        -                           

งบเงนิอุดหนุน -                           -                         -                        -                       -                         

หมวดเงนิอดุหนุน -                             -                          -                         -                        -                           

รวมงาน 25,728,469.32         29,303,522.95       31,639,362.84      6,432,800            38,455,600            

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา

งบบุคลากร -                           -                         -                        24,793,800          -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) -                             -                          -                         24,793,800           -                           



งบด าเนินงาน 15,218,577.00         15,621,015.04       15,602,175.08      18,424,600          17,559,300            

หมวดคา่ตอบแทน -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่ใชส้อย 10,216,576.00          10,688,419.00        10,718,759.00       10,604,600           11,269,900             

หมวดคา่วสัดุ 4,995,880.60            4,932,596.04          4,883,416.08         7,230,000             5,407,000               

หมวดคา่สาธารณูปโภค 6,120.40                    -                          -                         590,000                882,400                  

งบลงทุน 228,300.00              2,741,039.56         898,000.00           1,300,000            95,800                   

หมวดครุภณัฑ์ 228,300.00               1,635,139.56          -                         1,000,000             95,800                    

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             1,105,900.00          898,000.00            300,000                -                           

งบเงนิอุดหนุน 6,501,280.00           6,576,980.00         6,637,720.00        7,540,000            7,730,000              

หมวดเงนิอดุหนุน 6,501,280.00            6,576,980.00          6,637,720.00         7,570,000             7,730,000               

รวมงาน 21,948,157.00         24,939,034.60       23,137,895.08      52,058,400          25,385,100            

งานระดบัมธัยมศกึษา

งบลงทุน 90,000.00                -                         -                        -                       -                           

หมวดครุภณัฑ์ 90000 -                          -                         -                       -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                       -                           

รวมงาน 90,000.00                -                         -                        -                       -                           

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั

งบบุคลากร -                             -                          -                         4,759,300            -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) -                             -                          -                         4,759,300             -                           

งบด าเนินงาน 3,511,079.12           740,278.00            623,784.00           3,128,000            3,214,700              

หมวดคา่ตอบแทน -                             -                          -                         34,000                  27,600                    

หมวดคา่ใชส้อย 3,479,909.12            216,366.00             496,672.00            2,506,000             2,413,600               

หมวดคา่วสัดุ 31,170.00                  523,912.00             127,112.00            450,000                595,500                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         138,000                178,000                  

งบลงทุน 832,000.00              494,000.00            -                        150,000               102,000                 

หมวดครุภณัฑ์ -                             94,000.00               -                         150,000                102,000                  

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 832,000.00               400,000.00             -                         -                        -                           

งบเงนิอุดหนุน 360,000.00              360,000.00            405,000.00           -                        -                           

หมวดเงนิอดุหนุน 360,000.00               360,000.00             405,000.00            -                        -                           

รวมงาน 4,703,079.12           1,594,278.00         1,028,784.00        8,037,300            3,316,700              

รวมแผนงาน 52,469,705.44         55,836,835.55       55,806,041.92      66,528,500          67,157,400            

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

งบบุคลากร 2,654,611.81           1,859,548.00         1,893,140.00        3,075,700            5,243,700              

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 2,654,611.81            1,859,548.00          1,893,140.00         3,075,700             5,243,700               

งบด าเนินงาน 784,422.46              721,908.77            977,591.76           1,104,000            954,000                 



หมวดคา่ตอบแทน 64,957.25                  63,031.00               60,600.00              86,000                  86,000                    

หมวดคา่ใชส้อย 409,208.50               336,144.51             531,128.18            598,000                498,000                  

หมวดคา่วสัดุ 241,765.27               310,014.85             354,505.42            390,000                340,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 68,491.44                  12,718.41               31,358.16              30,000                  30,000                    

งบลงทุน 119,250.00              179,200.00            21,994.00             -                       -                         

หมวดครุภณัฑ์ 119,250.00               179,200.00             21,994.00              -                        -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

งบเงนิอุดหนุน 13,000.00                -                         -                        -                       10,000                   

หมวดเงนิอดุหนุน 13,000.00                  -                          -                         -                        10,000                    

รวมงาน 3,571,284.27           2,760,656.77         2,892,725.76        4,179,700            6,207,700              

งานโรงพยาบาล

งบบุคลากร -                           291,480.00            304,800.00           324,500               -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) -                             291,480.00             304,800.00            324,500                -                           

งบด าเนินงาน 352,081.00              1,778,468.00         34,314.00             252,000               422,000                 

หมวดคา่ตอบแทน -                             -                          -                         5,000                    185,000                  

หมวดคา่ใชส้อย 290,742.00               1,684,208.00          19,570.00              217,000                197,000                  

หมวดคา่วสัดุ 61,339.00                  94,260.00               14,744.00              30,000                  40,000                    

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         -                        -                           

งบลงทุน -                           -                         -                        -                        -                           

หมวดครุภณัฑ์ -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

งบเงนิอุดหนุน 195,000.00              -                         -                        520,000               780,000                 

หมวดเงนิอดุหนุน 195,000.00               -                          -                         520,000                780,000                  

รวมงาน 547,081.00              2,069,948.00         339,114.00           1,096,500            1,202,000              

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ๆ

งบบุคลากร 301,260.00              308,640.00            430,060.00           476,600               -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 301,260.00               308,640.00             430,060.00            476,600                -                           

งบด าเนินงาน 176,010.00              173,147.05            61,746.65             74,000                 74,000                   

หมวดคา่ตอบแทน 3,740.00                    5,000.00                 4,800.00                18,000                  18,000                    

หมวดคา่ใชส้อย 171,690.00               152,115.00             56,050.00              40,000                  40,000                    

หมวดคา่วสัดุ 580.00                       16,032.05               896.65                   16,000                  16,000                    

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         -                        -                           

งบลงทุน -                             -                          -                         -                       -                         

หมวดครุภณัฑ์ -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

รวมงาน 477,270.00              481,787.05            491,806.65           550,600               74,000                   



งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข

งบบุคลากร 740,067.46              635,454.00            966,569.00           1,191,500            -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 740,067.46               635,454.00             966,569.00            1,191,500             -                           

งบด าเนินงาน 1,370,411.72           1,460,477.75         1,453,644.18        1,628,000            1,867,200              

หมวดคา่ตอบแทน -                             8,500.00                 -                         -                        133,200                  

หมวดคา่ใชส้อย 1,051,187.30            1,055,235.93          1,161,846.44         1,368,000             1,444,000               

หมวดคา่วสัดุ 184,424.13               198,825.47             115,705.72            97,000                  130,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 134,800.29               197,916.35             176,092.02            163,000                160,000                  

งบลงทุน 66,900.00                983,500.00            95,600.00             91,400                 475,000                 

หมวดครุภณัฑ์ 66,900.00                  899,000.00             95,600.00              91,400                  75,000                    

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             84,500.00               -                         -                        400,000                  

รวมงาน 2,177,379.18           3,079,431.75         2,515,813.18        2,910,900            2,342,200              

รวมแผนงาน 6,773,014.45           8,391,823.57         6,239,459.59        8,737,700            9,825,900              

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์

งบบุคลากร -                             -                          -                         -                        850,500                 

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) -                           -                         -                        -                       850,500                  

งบด าเนินงาน -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่ตอบแทน -                           -                         -                        -                       -                           

หมวดคา่ใชส้อย -                           -                         -                        -                       -                           

หมวดคา่วสัดุ -                           -                         -                        -                       -                           

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                           -                         -                        -                       -                           

งบลงทุน -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดครุภณัฑ์ -                           -                         -                        -                       -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                           -                         -                        -                       -                           

รวมงาน -                             -                          -                         -                        850,500                 

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน 47,597.00                139,757.00            41,210.00             70,000                 80,000                   

หมวดคา่ตอบแทน -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่ใชส้อย 47,597.00                  139,757.00             41,210.00              70,000                  80,000                    

หมวดคา่วสัดุ -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         -                        -                           

งบลงทุน -                         

หมวดครุภณัฑ์ -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                           



รวมงาน 47,597.00                139,757.00            41,210.00             70,000                 80,000                   

รวมแผนงาน 47,597.00                139,757.00            41,210.00             70,000                 930,500                 

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร -                             -                          -                         809,800               12,615,400            

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) -                             -                          -                         809,800                12,615,400             

รวมงาน -                             -                          -                         809,800               12,615,400            

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร 5,062,099.00           5,245,746.00         5,363,631.00        4,793,900            -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 5,062,099.00            5,245,746.00          5,363,631.00         4,793,900             -                           

งบด าเนินงาน 4,920,215.66           4,951,079.82         4,669,352.68        3,619,800            3,529,000              

หมวดคา่ตอบแทน 96,029.00                  120,744.00             159,463.00            130,000                130,000                  

หมวดคา่ใชส้อย 1,340,862.00            1,276,437.00          1,137,701.00         1,164,000             1,164,000               

หมวดคา่วสัดุ 3,483,324.66            3,553,898.82          3,372,188.68         2,325,800             2,235,000               

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         -                        -                           

งบลงทุน 370,600.00              521,000.00            -                        558,000               50,000                   

หมวดครุภณัฑ์ 370,600.00               521,000.00             -                         558,000                50,000                    

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

งบเงนิอุดหนุน 404,206.34              852,365.15            984,402.82           600,000               1,000,000              

หมวดเงนิอดุหนุน 404,206.34               852,365.15             984,402.82            600,000                1,000,000               

รวมงาน 10,757,121.00         11,570,190.97       11,017,386.50      9,571,700            4,579,000              

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร 358,540.00              466,215.00            378,120.00           404,000               -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 358,540.00               466,215.00             378,120.00            404,000                -                           

งบด าเนินงาน 1,739,562.29           2,203,820.35         1,839,261.10        2,024,000            2,064,000              

หมวดคา่ตอบแทน -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่ใชส้อย 1,495,045.00            1,494,490.00          1,606,200.00         1,824,000             1,824,000               

หมวดคา่วสัดุ 239,996.00               705,794.00             228,000.00            190,000                200,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 4,521.29                    3,536.35                 5,061.10                10,000                  40,000                    

งบลงทุน -                           1,724,200.00         -                        520,400               -                         

หมวดครุภณัฑ์ -                             1,724,200.00          -                         20,400                  -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         500,000                -                           

รวมงาน 2,098,102.29           4,394,235.35         2,217,381.10        2,948,400            2,064,000              

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล

งบบุคลากร 5,926,490.00           5,751,699.00         5,448,403.00        5,313,500            -                         



หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 5,926,490.00            5,751,699.00          5,448,403.00         5,313,500             -                           

งบด าเนินงาน 10,806,714.52         10,723,413.79       10,920,989.92      10,980,000          11,195,000            

หมวดคา่ตอบแทน 169,675.00               161,170.00             144,460.00            160,000                160,000                  

หมวดคา่ใชส้อย 8,276,688.00            8,324,308.55          8,100,937.34         8,560,000             8,570,000               

หมวดคา่วสัดุ 2,360,351.52            2,198,630.09          2,625,739.37         2,215,000             2,420,000               

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             39,305.15               49,853.21              45,000                  45,000                    

งบลงทุน 645,500.00              681,200.00            -                        3,590,000            3,981,000              

หมวดครุภณัฑ์ 645,500.00               681,200.00             -                         3,590,000             3,481,000               

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        500,000                  

งบเงนิอุดหนุน 391,632.00              413,504.00            414,040.00           486,300               530,100                 

หมวดเงนิอดุหนุน 391,632.00               413,504.00             414,040.00            486,300                530,100                  

รวมงาน 17,770,336.52         17,569,816.79       16,783,432.92      20,369,800          15,706,100            

งานบ าบดัน ้าเสีย

งบบุคลากร 454,160.00              466,560.00            492,000.00           525,800               -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 454,160.00               466,560.00             492,000.00            525,800                -                           

งบด าเนินงาน 309,510.00              569,480.00            770,057.00           784,000               964,000                 

หมวดคา่ตอบแทน -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่ใชส้อย 172,800.00               302,400.00             388,947.00            384,000                564,000                  

หมวดคา่วสัดุ 136,710.00               267,080.00             381,110.00            400,000                400,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         -                        -                           

งบลงทุน -                           -                         -                        -                       -                         

หมวดครุภณัฑ์ -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

รวมงาน 763,670.00              1,036,040.00         1,262,057.00        1,309,800            964,000                 

รวมแผนงาน 31,389,229.81         34,570,283.11       31,280,257.52      35,009,500          35,928,500            

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งบบุคลากร 2,525,141.60           2,660,874.00         3,013,040.00        3,294,700            2,759,000              

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 2,525,141.60            2,660,874.00          3,013,040.00         3,294,700             2,759,000               

งบด าเนินงาน 218,458.87              192,153.20            286,969.28           409,000               409,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 5,870.00                    15,190.00               25,560.00              65,000                  65,000                    

หมวดคา่ใชส้อย 104,375.94               78,585.52               86,190.00              160,000                160,000                  

หมวดคา่วสัดุ 108,212.93               98,377.68               175,219.28            184,000                184,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         -                        -                           

งบลงทุน 22,950.00                72,300.00              15,000.00             63,000                 76,900                   

หมวดครุภณัฑ์ 22,950.00                  72,300.00               15,000.00              63,000                  76,900                    



หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

รวมงาน 2,766,550.47           2,925,327.20         3,315,009.28        3,766,700            3,244,900              

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน

งบบุคลากร -                             18,237.00              -                        -                        -                           

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 18,237.00               -                         -                        -                           

งบด าเนินงาน 1,835,341.40           2,739,044.20         1,207,198.00        2,520,000            4,245,000              

หมวดคา่ตอบแทน -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่ใชส้อย 1,833,878.00            2,739,044.20          1,207,198.00         2,520,000             4,245,000               

หมวดคา่วสัดุ 1,463.40                    -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         -                        -                           

งบลงทุน -                           -                         -                        -                        640,000                 

หมวดครุภณัฑ์ -                             -                          -                         -                        640,000                  

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

งบเงนิอุดหนุน -                           -                         -                        -                        -                           

หมวดเงนิอดุหนุน -                             -                          -                         -                        -                           

รวมงาน 1,835,341.40           2,757,281.20         1,207,198.00        2,520,000            4,885,000              

รวมแผนงาน 4,601,891.87           5,682,608.40         4,522,207.28        6,286,700            8,129,900              

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบด าเนินงาน 525,471.00              396,004.00            432,271.00           385,000               600,000                 

หมวดคา่ตอบแทน -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่ใชส้อย 525,471.00               396,004.00             432,271.00            385,000                600,000                  

หมวดคา่วสัดุ -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         -                        -                           

งบลงทุน -                           1,000,000.00         -                        500,000               -                         

หมวดครุภณัฑ์ -                             1,000,000.00          -                         500,000                -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

งบเงนิอุดหนุน -                           -                         -                        -                        -                           

หมวดเงนิอดุหนุน -                             -                          -                         -                        -                           

รวมงาน 525,471.00              1,396,004.00         432,271.00           885,000               600,000                 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่

งบด าเนินงาน 1,914,148.00           939,466.00            628,328.00           750,000               1,000,000              

หมวดคา่ตอบแทน -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่ใชส้อย 1,914,148.00            939,466.00             628,328.00            750,000                1,000,000               

หมวดคา่วสัดุ -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                             -                          -                         -                        -                           



งบลงทุน -                           -                         -                        -                        -                           

หมวดครุภณัฑ์ -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

งบเงนิอุดหนุน 250,000.00              -                         140,000.00           210,000               210,000                 

หมวดเงนิอดุหนุน 250,000.00               -                          140,000.00            210,000                210,000                  

รวมงาน 2,164,148.00           939,466.00            768,328.00           960,000               1,210,000              

รวมแผนงาน 2,689,619.00           2,335,470.00         1,200,599.00        1,845,000            1,810,000              

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร 1,580,779.00           962,860.00            812,582.00           1,298,500            2,457,100              

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 1,580,779.00            962,860.00             812,582.00            1,298,500             2,457,100               

งบด าเนินงาน 514,259.87              529,538.58            605,653.48           616,000               626,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 25,965.00                  5,480.00                 4,800.00                10,000                  10,000                    

หมวดคา่ใชส้อย 186,965.93               193,781.05             323,996.05            336,000                336,000                  

หมวดคา่วสัดุ 111,910.00               125,432.00             99,329.00              120,000                130,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 189,418.94               204,845.53             177,528.43            150,000                150,000                  

งบลงทุน 53,000.00                2,116,000.00         64,710.00             -                       -                         

หมวดครุภณัฑ์ 53,000.00                  34,000.00               64,710.00              -                        -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             2,082,000.00          -                         -                        -                           

รวมงาน 2,148,038.87           3,608,398.58         1,482,945.48        1,914,500            3,083,100              

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบบุคลากร -                             -                          63,975.00             1,065,600            -                         

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) -                             -                          63,975.00              1,065,600             -                           

งบลงทุน  12,058,600.00         5,872,500.00         13,936,800.00      14,711,300          19,829,560            

หมวดครุภณัฑ์ -                             -                          -                         -                        -                           

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 12,058,600.00          5,872,500.00          13,936,800.00       14,711,300           19,829,560             

รวมงาน 12,058,600.00         5,872,500.00         14,000,775.00      15,776,900          19,829,560            

รวมแผนงาน 14,206,638.87         9,480,898.58         15,483,720.48      17,691,400          22,912,660            

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆา่สตัว์

งบบุคลากร 7,803.00                  159,420.00            159,420.00           601,000               601,200                 

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 7,803.00                    159,420.00             159,420.00            601,000                601,200                  

งบด าเนินงาน 511,862.78              511,118.63            660,995.73           828,000               873,000                 



หมวดคา่ตอบแทน 5,600.00                    9,600.00                 8,000.00                20,000                  20,000                    

หมวดคา่ใชส้อย 375,980.00               345,300.00             459,460.00            555,000                605,000                  

หมวดคา่วสัดุ 29,114.00                  58,564.00               96,044.00              153,000                148,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 101,168.78               97,654.63               97,491.73              100,000                100,000                  

งบลงทุน -                           -                         9,500.00               -                       141,000                 

หมวดครุภณัฑ์ -                             -                          9,500.00                -                        141,000                  

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                             -                          -                         -                        -                           

รวมงาน 519,665.78              670,538.63            829,915.73           1,429,000            1,615,200              

รวมแผนงาน 519,665.78              670,538.63            829,915.73           1,429,000            1,615,200              

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดงบกลาง 15,716,047.91          50,138,939.61        50,189,710.08       57,403,000           62,165,140             

รวมแผนงาน 15,716,047.91         50,138,939.61       50,189,710.08      57,403,000          62,165,140            

รวมทุกแผนงาน 177,486,849.11       208,092,151.81     219,562,875.71    247,000,000        265,000,000          



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอ บ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 265,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 37,539,900 บาท

งบบุคลากร รวม 25,095,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,154,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และตําแหน่ง  รองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2557
  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้ว
มา  ตั้งแต่  100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินเดือนผู้
บริหารเทศบาล   ดังนี้  นายกเทศมนตรีเดือนละ 45,000 บาท และรอง
นายกเทศมนตรี   เดือนละ 24,720  บาท                  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2557
  รายได้ของเทศบาล หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้ว
มา ตั้งแต่ 100  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  300  ล้านบาท  จะต้องจ่ายเงิน
ประจําตําแหน่งผู้บริหารเทศบาล ดังนี้  นายกเทศมนตรี  เดือนละ  9,000
  บาท, รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,750  บาท        

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารเทศบาล ตําแหน่ง นายก
เทศมนตรี และตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีจํานวน 4 อัตรา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2557  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริง ของปี
งบประมาณที่แล้วมา  ตั้งแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้าน
บาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารดังนี้ นายก
เทศมนตรี  เดือนละ  9,000  บาท รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,750
  บาท                 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 459,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา  และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี   จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2557  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริง ของปี
งบประมาณที่แล้วมา  ตั้งแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้าน
บาท  จะต้องจ่าย เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ จํานวน 2
  อัตรา  และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้   
-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ  11,250   บาท 
-เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ   15,750  บาท             
     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,563,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1
 อัตรา รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา สมาชิกสภา
เทศบาล   จํานวน  16  อัตรา   รวม  18  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล  พ.ศ.2557 รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปี
งบประมาณที่แล้วมา  ตั้งแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้าน
บาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้   
-ประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  24,720  บาท    
-รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  20,250  บาท    
-สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ  15,750  บาท        
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 18,941,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 15,185,800 บาท

งานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว้ 7,249,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล สํานักปลีดเทศบาล พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 18 อัตรา   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตั้งไว้ 3,119,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ  พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 9 อัตรา
งานบริหารงานคลัง  ตั้งไว้ 4,817,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 13 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 519,800 บาท
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ 
-งานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว้ 20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล      
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งไว้ 12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล      
2. เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ 
-งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลในกรณีเงินเดือนถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับ 
3. ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-งานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว้ 321,600 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล นักบริหารท้องถิ่น
ระดับสูง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  รองปลัด
เทศบาล  นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง  จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ  5,600  บาท  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  นักบริหารทั่วไประดับ
กลาง  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  5,600 บาท            
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา      
- งานบริหารงานคลัง  ตั้งไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ใน
นอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 636,000 บาท
- งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 393,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล นักบริหารท้องถิ่นระดับ
สูง   ในอัตราเดือนละ  10,000 บาท จํานวน 1 อัตรา รองปลัด
เทศบาล นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ในอัตราเดือนละ  5,600
 บาท จํานวน 2 อัตรา หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  นักบริหารทั่วไประดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา  และหัวหน้าฝ่าย ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 4 อัตรา
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตั้งไว้ 103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1 อัตรา และ
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 1 อัตรา       
- งานบริหารงานคลัง  ตั้งไว้ 139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 4 อัตรา     

     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 498,100 บาท
- งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 259,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําลูกจ้างประจําใน งานบริหารทั่วไป 1  อัตรา 
- งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 239,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  3
  อัตรา ได้แก่  งานธุรการ 1  อัตรา  งานแผนที่ภาษีฯ จํานวน  2  อัตรา    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,016,200 บาท
- งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 657,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  และเงินที่ได้รับจาก
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการ ประเมินการปฏิบัติและค่า
ตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้น
ไป จํานวน (3%-5%) ของอัตรา ค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้างสําหรับเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
 จํานวนรวม 4 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ จํานวน 1 อัตรา, งานการ
เจ้าหน้าที่ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา)  
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งไว้ 442,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองวิชาการฯ พร้อม
ทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อจ่าย พิเศษของพนักงานจ้างที่
มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับ ดีขึ้นไป จํานวน (3 -5%) ของอัตราค่าตอบ
แทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ จํานวน 3 อัตรา  
- งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 916,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลังของเทศบาล พร้อมทั้งเงินที่
ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติ
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้น
ไป  จํานวน (4% - 6%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศ
คณะกรรมการฯ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา   และ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   2  อัตรา             
           
        

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 85,300 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 43,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สํานักปลัด
เทศบาล     
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งไว้ 17,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง กอง
วิชาการฯ  จํานวน 3 อัตรา  
- งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง กองคลัง     

งบดําเนินงาน รวม 10,597,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
เทศบาล ตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี  สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2557     
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 40,000 บาท
-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ที่สภามอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประชุมและนอกสมัย ประชุมซึ่งตามปกติเบิกจ่ายใน
คนละ  250  บาท/วัน และให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีก
หนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม
-ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการฯ ค่าใช้สถาน
ที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงค่าสมนาคุณ
ด้วย คือ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคําตอบ การสอบ
สัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ การประเมิน
บุคคล การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ค่า
ทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
คัดเลือกในการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้อง
สอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การคัดเลือกเพื่อรับ
โอนพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสรรหา และการเลือกสรรลูกจ้าง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ                  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ      

ค่าใช้สอย รวม 7,371,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 684,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ, ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  เช่น แผ่นพับ, ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่ทํางานอย่างใด
อย่างหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ฯลฯ   
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จ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานและอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ และ
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

จํานวน 672,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลหลังใหญ่  ทั้งชั้น
บน – ชั้นล่าง อาคารกองการศึกษาชั้นบน อาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ ชั้นบน- ชั้นล่าง พร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาดและจ้างรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ พนักงานทําความสะอาดสํานักงานเทศบาล จํานวน 3
 คน พนักงานทําความสะอาดอาคารหอประชุมฯ จํานวน 2 คน พนักงาน
รักษาความปลอดภัยฯ จํานวน 2 คน 
     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 460,000 บาท
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 400,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดู
งานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการอันเป็นโครงการและมีช่วงเวลาที่
แน่นอน ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  โดยถือ
จ่ายได้ไม่เกิน 1%  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่
รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จริงของปีที่ล่วงมา 
เท่ากับ 243,476,906.24 -
 101,164,928 = 142,311,978.24 x 1% = 1,423,119.78
 บาท  แต่ขอตั้งงบประมาณไว้  400,000   บาท 
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าของรางวัล  ค่าพิมพ์
เอกสารในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน   
  
  

     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
    
     

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ฯลฯ  สําหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ  เช่น  งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ                    
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ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน  ให้กับคู่กรณีที่
ได้รับความเสียหายที่เกิดจากเทศบาล หรือรายจ่ายอื่น ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น ๆ             

โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิมพ์
เอกสาร เกียรติบัตร ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วน
รวม จนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล พ.ศ. 2545 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-91 ลําดับ
ที่ 5           
     

โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 3,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสนับสนุนการเลือกตั้ง สส. สว. นายกอบจ. สจ. ใน
ทุกระดับ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 3-90 ลําดับ
ที่ 2           
     

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษณ์ และ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อใช้ในการประดับ ตกแต่งในวันสําคัญของชาติ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-70 ลําดับ
ที่ 7
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โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจําปี  (18
  มีนาคม)  เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่อง
ไทยธรรม ค่าอาหารเลี้ยงพระ ค่าจัดทําป้ายนิทรรศการ  ค่าของขวัญของ
รางวัล  ค่าอาหาร ค่านํ้าแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเซ่นไหว้ศาล
พระภูมิ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-70 ลําดับที่ 
8
     

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจําปี ในวัน
เทศบาล (24 เมษายน )  เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่า
อาหาร ถวายพระสงฆ์  ค่าจัดทําป้ายโครงการ/นิทรรศการ ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าอาหาร ค่านํ้าแข็ง ค่านํ้าดื่มดื่ม ค่าเครื่องเซ่นไหว้ศาล
พระภูมิ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-71 ลําดับที่ 
9

     

โครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ซึ่งจัด
เป็นประจําทุกวันอาทิตย์ ประจําปี 2563 เช่น ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าซ่อมบํารุงไฟฟ้า และสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
ตลาดถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-6 ลําดับ
ที่ 2
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โครงการถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ถนน
เจนจบทิศ ประจําปี 2563 เช่น ค่าจัดทําป้ายและสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ของถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามโครงการ 1 อปท
. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-34 ลําดับ
ที่ 1

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้
บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที่ ค่า
ตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-91 ลําดับ
ที่ 3
     

โครงการฝึกอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจําชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน
ประจําชุมชน  ตัวแทนประชาชน 39 ชุมชน/พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-85  ลําดับ
ที่ 1
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง

จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายดัง
นี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุสํานัก
งาน  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-91 ลําดับ
ที่ 4
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งาน  6 ปีขึ้น
ไป หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึง
ก่อน เป็นต้น  
      

ค่าวัสดุ รวม 686,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล  และอาคารสถานีย่อย
มิตรภาพ  ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่     

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสํานักงานเทศบาล  หอประชุมอาคาร
อเนกประสงค์       

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ  ค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่โทรศัพท์สํานักงานทั้งหมด  บ้านพักปลัดเทศบาล
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อตรา
ไปรษณีย์  อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
     

งบลงทุน รวม 1,697,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,497,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ถังสแตนเลส 70 ลิตร มอเตอร์ 2,000
วัตต์ ดูดฝุ่นและดูดนํ้าได้ แรงดันไฟฟ้าไม่ตํ่ากว่า 220 โวลท์
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-
104 ลําดับ ที่ 16    

เครื่องโทรสาร จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 30 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-105
 ลําดับที่ 18  
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 56,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ
พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
28,000 บาท เพื่อติดตั้ง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ราคารวมค่าติดตั้ง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู               
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง          
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5          
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน          
5)  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์          
6)  เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า         
7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้   สวิตช์ 1
 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15
 เมตร          
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-107
 ลําดับที่ 27 

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ปิดทองล่องชาด
ขนาดโต๊ะฐานรอง (โต๊ะตัวใหญ่)  จํานวน 1 ชุด 
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-108
 ลําดับที่ 34   

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 7 จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 7 ปิดทองล่องชาด
ขนาดกลาง จํานวน 2 ชุดๆ ละ 15,000 บาท
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-108
 ลําดับที่ 35 
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1,288,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ตํ่ากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 20,000  บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย กว่า 2.2 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB   
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อย
กว่า 2,048 x 1,536 Pixel 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัว
เครื่อง (built-in) 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel  
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้าที่     ลําดับที่ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องทํางานปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่และหน้าห้อง จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องทํางานปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่และหน้า
ห้อง โดยทําการปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้น ประตู – หน้าต่าง และระบบ
ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและอื่นๆ ที่ชํารุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-97 ลําดับ
ที่ 9 
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
ประจําปี 2563 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสืออําเภอ
บ้านไผ่  ที่ ขก 0218/1253  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-51 ลําดับที่ 
4     

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือกิ่งกาชาด
อําเภอบ้านไผ่ ที่ กช 067/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-50 ลําดับที่ 
3

อุดหนุนมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิ
บ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ ตามหนังสือของมูลนิธิบ้านไผ่การกุศล
สงเคราะห์ ที่ 10/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-50 ลําดับที่ 
1      

อุดหนุนสมาคมปุงเถ่ากงม่า จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สมาคมปุ
งเถ่ากงม่าบ้านไผ่ ตามหนังสือสมาคมปุงเถ่ากงม่าบ้านไผ่ ที่ ส (ก-ม
) 3/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-50 ลําดับที่ 
2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,759,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,916,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ                
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง ที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ      

ค่าใช้สอย รวม 2,060,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลงานของเทศบาล และ
ประเพณีท้องถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์,แผ่น
ปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน,วีดิทัศน์, รายงานผล การดําเนินงานของ
เทศบาลฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่ว
ไปทราบ  
     

รายจ่ายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการเช่าพื้นที่สําหรับจัดเก็บข้อมูลเว็ปไซต์  ค่าจด
ทะเบียนโดเมนเนม  ค่าดําเนินการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์  เพื่อการ
บริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆและระเบียบต่าง ๆ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าจ้าง
เหมาค่าแรงงานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล   อัยการ  ทนายความ เกี่ยว
กับการดําเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย  หรือค่าธรรมเนียมในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน  กรมที่ดิน หรือ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้  รวมทั้งค่าจ้างเหมาจัดทํา วีดิทัศน์ และ
เว็บไซต์ของเทศบาล ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้
ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน  งานที่ใช้ทักษะฝีมือ และงานทาง
วิชาการ เป็นต้น ฯลฯ      

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าของรางวัล  ค่าพิมพ์
เอกสาร และค่าบริการอื่นๆที่จําเป็นในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมือง
บ้านไผ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548              
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่า
ลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียม อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไปราชการ ไปอบรม ไปประชุม
สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     

โครงการกฎหมายควรรู้ จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้  ค่าพิธีการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าเอกสารเผย
แพร่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม และจัดกิจกรรม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-69  ลําดับ
ที่ 4           

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม มุ่งเน้น
การส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนกลุ่ม
องค์กรต่างๆ อันเป็นการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาล ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดในการกําหนดทิศทาง แนว
ทาง การพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ท้องถิ่น โดยจะดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทําแผน
ชุมชน การประชุม ประชาคมท้องถิ่น การอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ ระดมแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางหรือแนวทางในการ
พัฒนาเทศบาล จากประชาชนทุกภาคส่วนและกิจกรรมของการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัดทํา แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่  ค่ายานพาหนะ ค่าถ่าย
เอกสาร/เข้าเล่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-68 ลําดับ
ที่ 1 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-92 ลําดับที่ 
6
     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่  ค่ายาน
พาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-68 ลําดับ
ที่ 2

โครงการอบรมทิศทางการพัฒนาและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมทิศทางการพัฒนาและกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่  ค่ายาน
พาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-69 ลําดับ
ที่ 3

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-69 ลําดับ
ที่ 5
     

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  13:55:46 หน้า : 18/143



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  
   

ค่าวัสดุ รวม 272,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้กับระบบเสียงไร้สาย ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ตาม
โครงการเครือข่าย Internet ตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 2351  ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม 2546 ข้อ 7.2  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสาร
อื่นๆ และให้หมายความ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ              
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งบลงทุน รวม 843,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 843,200 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สาย จํานวน 450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้งใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมในชุมชนที่มีพื้นที่กว้าง
และยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง   จํานวน 10 ชุดๆละ 45,000 บาท  ประกอบ
ไปด้วย
1.ชุมชนแก้วทรานี บริเวณหน้าหอพักโรงพยาบาลบ้านไผ่
2.ชุมชนหนองลุมพุก บริเวณแยกถนนหนองลุมพุก ซอย 4 ตัดถนนหนอง
ลุมพุก ซอย 2 
3.ชุมชนเจนจบทิศ บริเวณหน้าสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่
4.ชุมชนศาลเจ้า บริเวณถนนสุขาภิบาล2 ฝั่งทิศตะวันออกวัดจันทร
ประสิทธิ์
5.ชุมชนโนนสว่าง บริเวณแถวบ้าน ร.ต.ท.วิเชียร จงจอหอ
6.ชุมชนสมหวังสังวาลย์ 2 บริเวณภายในหมู่บ้านสมหวัง
7.ชุมชนหลักสิบสี่ บริเวณหมู่บ้านนิยมฝั่งติดถนนเลี่ยงเมือง
8.ชุมชนหมู่1พัฒนา บริเวณคุ้มชิงช้า 
9.ชุมชนกกแดง บริเวณถนนแจ้งสนิทตรงข้ามพรนิภาคาร์แคร์
10.ชุมชนหมู่สี่พัฒนา บริเวณซอยฝั่งทิศเหนือลําห้วยจิก
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ UHF/FM จํานวน 10 เครื่อง
2.เครื่องจ่ายไฟ จํานวน 10 เครื่อง
3.ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ขนาดไม่น้อยกว่า 150 WATT จํานวน 40 ตัว
4.แผงเสาอากาศ UHF พร้อมสายนําสัญญาณ จํานวน 10 ตัว 
5.มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ จํานวน 10 ตัว
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-101
 ลําดับที่ 7
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จํานวน 69,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบที่ 2 จํานวน  3 เครื่องๆละ 23,000 บาท เพื่อให้บริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย แก่ประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
.2540
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็น
อย่างน้อย 
2. สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 
3. สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่าง
น้อย 
4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
6. สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณ
ขาออกไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO) 
7. รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้
สาย (Wireless Controller) 
8. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS 
หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-103
 ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า (สําหรับงานประมวลผล) จํานวน 57,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและใช้งานมานาน 14 ปี (รหัสครุภัณฑ์ 416
-48-0035) และ 6 ปี (รหัสครุภัณฑ์ 454-56-047)
จํานวน 2 ชุด  ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2
 เครื่องๆละ 23,000 บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
10. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
11. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่องๆละ 5,800 บาท
  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1.มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
 2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-99
 ลําดับที่ 2
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เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า (สําหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) จํานวน 45,600 บาท
- เพื่อให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้ประชาชนผู้มารับบริการสืบ
ค้นข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารฯ จํานวน 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2
 เครื่องๆละ 17,000 บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz  จํานวน 1
 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB 
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่องๆละ 5,800 บาท
  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1.มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
 2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-100
 ลําดับที่ 5

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผลิตสื่อผสม จํานวน 88,000 บาท
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- เพื่อใช้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล การตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้ม
ข้อมูลเสียง (Sound) ข้อมูลวิดีทัศน์ (Vedio) และการจัดแฟ้มข้อมูล
กราฟิก งานพิมพ์ต่างๆ  จํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานผลิตสื่อผสม (ตัดต่อวิดีโอ) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 80,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 12แกนหลัก (12 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 64 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB GDDR6 และมี Technology 7 nm  หรือ
คุณภาพดีกว่า
  - รองรับการเชื่อมต่อจอภาพแสดงผล อย่างน้อย 4 พอร์ต 
4. มีแผงวงจรหลัก โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - Post USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 4 ช่องหรือดีกว่า 
    - Post USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่องหรือดีกว่า และมี
    - Post USB TypeC ไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือดีกว่า
    - รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wi-Fi 
มาตรฐาน 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5.0
 GHz) up to 433 Mbps หรือดีกว่า
    - มี Dual Mode Bluetooth? 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE, 
4.2 หรือดีกว่า
5. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 16 GB (8X2) 
6. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
    - เป็นชนิด Solid State Drive M.2 PCIe NVMe ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย หรือดีกว่า
    - เป็นชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 960 GB 
จํานวน 3 หน่วย หรือดีกว่า
7. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายนอก (External) จํานวน 1
 หน่วย
8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10. Case มPีost USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และ Post USB 3.0
 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง หรือดีกว่า
11. Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 850 Watt 80 PLUS หรือดี
กว่า
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด  
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(2) จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 4,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel 
3. มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
4. มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :1
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-101
 ลําดับที่ 6

เครื่องพิมพ์ Multifunction จํานวน 16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถึงหมึกพิมพ์  จํานวน 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท  เพื่อใช้งานในกอง
วิชาการและแผนงาน สําหรับผลิต สําเนา และสแกนสื่อประชา
สัมพันธ์ การนําเสนอผลงาน โครงการต่างๆ ที่มีปริมาณมากและทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพและใช้งานมานาน 5 ปี (รหัสครุภัณฑ์ 416-57-
027)  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
2. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
4. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm) 
5. มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา  
11. สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-100
 ลําดับที่ 4
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อม
สภาพและใช้งานมานาน 5 ปี (รหัสครุภัณฑ์ 416-57-036)  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
2. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
3. มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
4. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
8. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
9. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-100
 ลําดับที่ 3
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อุปกรณ์สําหรับยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Authentication) จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ต (Authentication) เพื่อใช้บันทึกข้อมูลผู้เข้าใช้งานในระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นผู้ให้บริการ ทั้งในส่วนของเจ้า
หน้าที่ของเทศบาลเอง และ ประชาชนผู้มารับบริการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลัก
เกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ
.2550  ประกอบด้วย
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation) แบบที่ 1 จํานวน 1
 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall 
แบบ Appliance 
2. มีFirewall Throughput ไม่น้อยกว่า 2 Gbps 
3. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง 
4. มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดัง
นี้ 
Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoofing, P
ort Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP Fr
agment, ICMP Fragment เป็นต้นได้ 
5. สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port 
แบบ Network Address Translation (NAT) 
และ Port Address Translation (PAT) ได้ 
6. สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้ 
7. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้
เป็นอย่างน้อย 
8. สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้
งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ 
9. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
10. รองรับการทํา Authentication 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-102
 ลําดับที่ 8
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อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จํานวน 10 เครื่องๆละ 700
 บาท  สําหรับใช้ในการอ่านบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มารับ
บริการ กระบวนงานที่ต้องอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจด
ทะเบียน รับจดแจ้งหรือรับแจ้ง เป็นอํานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
ต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และลดภาระ
ของประชาชน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 2656 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง การยกเลิก
สําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน) และตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว
 17786 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-99 ลําดับ
ที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 3,899,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,855,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 630,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  ตั้งไว้ 500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น ค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 และประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ             

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง
ประจําของกองคลังที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ       
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ค่าใช้สอย รวม 2,380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล   เช่น   จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ของทางราชการ   ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม
เติม    ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่ารับ
วารสาร/หนังสือพิมพ์   ค่าหนังสือระเบียบกฎหมาย   ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ   ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ไฟฟ้า/นํ้าประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า ค่าเบี้ยประกัน   ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลค่าใช้จ่าย
อื่นสําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ  ฯลฯ             

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ             

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน   เช่น   การจัดทําโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  การจ้างเหมาบุคคลภายนอกสํารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสารและ
สแกนระวางที่ดิน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แผ่น
โปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-83 ลําดับ
ที่ 1        
     

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการ
พัสดุ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่  และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ         
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-90
 ลําดับที่ 1         
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  
   

ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบ
พิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1 ,2,3     

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาตลาดสดเทศบาล 1 , 2,3     
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งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
* จํานวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-108
 ลําดับที่ 32 

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  13:55:47 หน้า : 33/143



เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล *  จํานวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวล
ผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10
 แกน หรือ  
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง 
– มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-108
 ลําดับที่ 33

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 6,040,100 บาท

งบบุคลากร รวม 6,040,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,040,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,337,300 บาท

- งานเทศกิจ  ตั้งไว้  466,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน จํานวน 2
 อัตรา     
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งไว้  871,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน จํานวน 3
 อัตรา     
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,951,500 บาท
- งานเทศกิจ  ตั้งไว้  815,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  3 อัตรา   
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งไว้  1,136,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  5  อัตรา    
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,527,600 บาท
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งไว้  2,527,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างงานป้องกันฯของเทศบาลฯ พร้อมทั้ง
เงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัตงานที่มี
ระดับดีขึ้นไป  จํานวน (4% - 6%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปี
นั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 16 อัตรา             

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 223,700 บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งไว้  223,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
เทศบาล สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล       

งานเทศกิจ รวม 1,107,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,107,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ             

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง
ประจํา        

ค่าใช้สอย รวม 976,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างตีเส้นจราจร จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลเช่น จ้างตีเส้น
ทางม้าลาย ตีเส้นจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เส้นแบ่งทางเดินรถ ฯลฯ

ค่าจ้างทําโครงติดตั้งป้ายในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทําโครงติดตั้งป้ายโษณาที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ โดยกําหนดจุดติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตเทศบาล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-61 ลําดับ
ที่ 4
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ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าใน
ตลาด จุดผ่อนผัน หาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการที่น่ารังเกียจ และอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล   เช่น จ้างเหมาแรงงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม
เติม ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่ารับ
วารสาร/หนังสือพิมพ์ ค่าหนังสือระเบียบกฏหมาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์/ไฟฟ้า/นํ้าประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนการเช่า ค่าเบี้ยประกัน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายอื่นสําหรับเช่า
ทรัพย์สินราชพัสดุ  ฯลฯ     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
ราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ             

โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนนทางเท้าและการจราจร จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบน
ถนน ทางเท้าและการจราจร เช่น ค้าจ้างเหมาบุคลภายนอก ค่าจัดทํา
เอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจุด
ผ่อนผัน  ป้ายจราจร ซื้อสีเพื่อตีเส้นจุดผ่อนผัน และจราจร และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ
.2535
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-60 ลําดับ
ที่ 1             

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  
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ค่าวัสดุ รวม 116,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
เครื่องแต่งกาย        
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,179,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,940,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ             

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง
ประจํา        

ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล   เช่น   จ้างเหมาแรงงาน    จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ของทางราชการ   ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม
เติม    ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ    ค่ารับ
วารสาร/หนังสือพิมพ์   ค่าหนังสือ ระเบียบกฏหมาย   ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ   ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ไฟฟ้า/นํ้าประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า ค่าเบี้ยประกัน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่าย
อื่นสําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ ฯลฯ             

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
ราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ             
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โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร. จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสถาปนาวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 2563 ในวันที่ 22 มีนาคม  2563 ค่าจ้าง
เหมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง สําหรับเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มารวมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-61 ลําดับ
ที่ 6          
     

โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 2 ครั้งๆละ 1 วันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562
-กันยายน 2563  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดปิดการประชุม ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-63 ลําดับ
ที่ 12     

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  สําหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่เข้าร่วม
ฝึกซ้อมฯ เป็นค่าจัดทําเอกสาร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
ตกแต่งบาดแผล ค่าอาหาร นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 3-61ลําดับ
ที่ 7     

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนสําหรับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-62
 ลําดับที่ 11 
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินโครงการ จัดซื้อปากกา แฟ้ม วัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึก  ค่าจ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  3-63
 ลําดับที่ 13            
     

โครงการฝึกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน และยุวเทศกิจ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่
ดําเนินโครงการ จัดซื้อปากกา แฟ้ม วัสดุอุปรณ์ในการฝึก ค่าจ้างเหมาจัด
เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ  
-เป็นไปพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-61 ลําดับ
ที่  5
    
     

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล จ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทําป้าย ประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดซื้อ กาแฟ โอวัลติน นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ผ้าเย็น ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ที่มาปฏิบัติงานประจําจุดบริการในช่วงเทศกาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-62 ลําดับ
ที่ 8                 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็น
ต้น            

ค่าวัสดุ รวม 615,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
เครื่องแต่งกาย        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง        

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานป้องกันฯ อาคารสถานีย่อยมิตรภาพ ศูนย์
อปพร. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่     

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสํานักงานป้องกันฯ อาคารสถานีย่อย
มิตรภาพ ศูนย์อปพร. ให้การประปาส่วนภูมิภาคบ้านไผ่     
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งบลงทุน รวม 184,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 184,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 18,000 บีทียู               
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง          
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําวามเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5          
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน          
5)  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์          
6)  เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า         
7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้   สวิตช์ 1
 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15
 เมตร          
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  ธันวาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 3-114
 ลําดับที่ 12 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 56,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจํา
ที่  ขนาดกําลังส่ง 10 วัตต์  ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์
ซัพพลาย ไมโครโฟน จํานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  ธันวาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-114 ลําดับ
ที่ 10

เสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ความสูงไม่น้อยกว่า 24
 เมตร ติดตั้งสายล่อฟ้า สัญญาณไฟวับวาบพร้อมเดินระบบ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-114
  ลําดับที่ 11
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งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.2(ศอ.ปส
.จ.ขก.)/ว 14480 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-65 ลําดับ
ที่ 26
     

อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอบ้านไผ่ ตามหนังสืออําเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0218/1253 ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-65 ลําดับ
ที่ 25
     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 38,455,600 บาท

งบบุคลากร รวม 36,584,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 36,584,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 24,228,800 บาท

เงินเดือนพนักงานเทศบาล  
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 3,457,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล     
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 17,431,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 49 อัตรา เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 3,339,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 11 อัตรา เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,481,380 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับข้าราชการ 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 12,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 2,926,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานคโงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 474,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลฯ เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 3,703,800 บาท
เงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
     
เงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 3,061,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ เป็นไป
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 600,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลฯ เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวัน
ที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,400 บาท
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 244,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 9,800 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น) 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 9,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น) ของลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา เป็น
ไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,456,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้  781,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบ
แทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้น
ไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศ
คณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพนักงานขับรถยนต์ จํานวน  2
  อัตรา , ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา, ผู้ช่วยสันทนา
การ จํานวน 1 อัตรา  รวม 4 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
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ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 1,728,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินที่ได้รับจาก
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่า
ตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้น
ไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน ผู้
ช่วยครู จํานวน  5  อัตรา, ครู (สอนเด็กอนุบาล) จํานวน 1  อัตรา ,  ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จํานวน  2  อัตรา,  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา  รวม 9 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ
.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 225,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินที่ได้รับจาก
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่า
ตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้น
ไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน ผู้
ช่วยบรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน)
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 618,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน
การสอน) และเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ตามผล
การประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน ( 3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทน
ก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่งาน ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่บัญชีและการเงิน จํานวน 4 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
  อัตรา  รวม 5 อัตรา เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล (ผู้ดูแลเด็ก)
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 671,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ใน
งาน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 5 อัตรา เป็นไป
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
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- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) ของโรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2 อัตรา และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน 1 อัตรา รวม 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/ว1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในงานผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 338,420 บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  13:55:47 หน้า : 48/143



เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 1,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ของเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ของเทศบาล จํานวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก
.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 96,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ของเทศบาล จํานวน 5 อัตรา เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน)
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  จํานวน 5 อัตรา เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานทั่ว
ไป (ภารโรง)  จํานวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/ว1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานทั่วไปของ
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
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งบดําเนินงาน รวม 1,830,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 217,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 121,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลงานของ
พนักงานครู, พนักงานเทศบาลประเมินความพร้อมขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง ตั้งไว้ 5,000
 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการประเมิน
ผลงานของพนักงานครู,พนักงานเทศบาล ประเมินความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบพนักงานครู ตั้ง
ไว้ 30,000    บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
สอบในการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงาน ให้ดํารงตําแหน่งสูง
ขึ้น  การโอนพนักงานครูเทศบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มา
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร สถานศึกษาที่ว่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 
ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งไว้ 72,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1893
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานฯ  ตั้ง
ไว้ 14,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
ผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ          
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯ และลูกจ้างประจํา ที่ได้รับคํา
สั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 21,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลของกองการ
ศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,306,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ , ค่าบอกรับวารสาร นิตยสาร สิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ  , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ, ค่าจ้าง
เหมาบริการ , ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง , ค่า
ติดตั้งประปา ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งโทรศัพท์ของกองการศึกษา, ห้อง
สมุดฯ, โรงเรียนสังกัดเทศบาล 2 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ทั้ง 3 แห่ง และอื่น ๆ      

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จํานวน 96,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารศูนย์
เยาวชนฯ จํานวน 1 อัตรา  
   
     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าพิมพ์
เอกสาร ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก  ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการให้แก่ ผู้
บริหารท้องถิ่น , พนักงานเทศบาล , พนักงานครูเทศบาล , ครูผู้ดูแล
เด็ก , ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างฯ  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด (ทั้งนี้ จะเบิก
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
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โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษา เช่น ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ การ
เรียน การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ,พนักงานครูเทศบาล , นัก
เรียน , พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้างฯ  ที่ร่วมการจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานทางการศึกษา และเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  3-35 ลําดับ
ที่ 1   
     

โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมครูและศึกษาดูงาน
ในประเทศ เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม  การประชุมชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาและ การศึกษาดูงานในประเทศ  สําหรับพนักงานครู
เทศบาล  พนักงานจ้าง คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาล  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล   คณะ
กรรมการพัฒนาการศึกษาของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิก
สภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ค่าของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่า
เบี้ยเลี้ยง และ ค่าจ้างเหมาอาหาร  อาหารว่าง  นํ้าดื่ม  เครื่องดื่ม สําหรับผู้
เข้าร่วมโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-93 ลําดับ
ที่  1 
     

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษา  เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม
สัมมนาและการประชุมชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ค่า
ของสัมมนาคุณในการ ศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-41 ลําดับ
ที่ 28
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยาน
พาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้
งานระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และ
การซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึง
ก่อน เป็นต้น     
  
     

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่าย
ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
กีฬา      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของกองการศึกษา

     

งบลงทุน รวม 40,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ จํานวน 40,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน ให้แก่กองการศึกษา 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  ธันวาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-116 ลําดับ
ที่ 1

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 25,385,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 17,559,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 11,269,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จํานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2  คน  ,  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน  1  คน ,  รวมทั้งสิ้น 3 คน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561     
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จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย   โรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่ จํานวน  1 คน และ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 2 คน   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561            
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่งๆละ 15,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-46 ลําดับ
ที่ 1
     

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)

จํานวน 1,500,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ที่ได้รับการคัดเลือก  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-36 ลําดับ
ที่ 5      

โครงการพัฒนาพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 147,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานครูเข้ารับการอบรม
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1    
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โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม จัดทําหรือ
ปรับปรุงพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ในการขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ หรือชุมชนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับการคัดเลือก 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-45 ลําดับที่ 
43       

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถาน
ศึกษา

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมการท่อง
เที่ยว พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว จัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับคัดเลือก 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-44 ลําดับที่ 
42     

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 581,500 บาท
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-43 ลําดับที่ 
36      
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โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 386,000 บาท
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-43 ลําดับที่ 
35      

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,305,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42 ลําดับที่ 
31     

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม : Top Up) จํานวน 193,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วน
เพิ่ม : Top Up) ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2
 แห่ง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42 ลําดับที่ 
32      
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้กับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 20,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2
 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 20,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-35 ลําดับ
ที่ 4      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/พัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่ จํานวน 100,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน 100,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-38 ลําดับ
ที่ 13      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้กับโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่ จํานวน 50,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน 50,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-41 ลําดับ
ที่ 29      
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
ทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาของสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ได้รับการคัดเลือก  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-35 ลําดับ
ที่ 2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านหรือจัดหา
สื่อ หนังสือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านให้กับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ได้รับการคัดเลือก  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-38 ลําดับ
ที่ 14     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 53,900 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น อินเตอร์
เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง ดังนี้
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL โรงเรียน
ละ 9,600 บาท
(2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 19,280
 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 15,420 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-94 ลําดับที่ 
1     
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โครงการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 185,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-41 ลําดับ
ที่ 30      

โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน จํานวน 656,100 บาท
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าหนังสือเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42 ลําดับที่ 
33      

โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 372,300 บาท
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42 ลําดับที่ 
34

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 3,390,000 บาท
-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน  2
  แห่ง  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-37 ลําดับ
ที่ 10      
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ค่าวัสดุ รวม 5,407,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,122,000 บาท
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้ง
ไว้ 1,622,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน  2
  แห่ง  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-43 ลําดับที่ 
38   
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 3,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลฯ จํานวน  8 แห่ง
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-44 ลําดับที่ 
39      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืช
และสัตว์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
เครื่องแต่งกาย        
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะ
ยูโด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 882,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 2 แห่ง      

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาลให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 2
 แห่ง       

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 แห่ง       

งบลงทุน รวม 95,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จํานวน 55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2
 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 10 ชุดๆ ละ 5,500 บาท หน้าโต๊ะอาหาร ทําจาก
ไม้อัดปูด้วยแผ่นโฟเมก้าสีขาว ความหนาประมาณ 1 นิ้ว โครงสร้างโต๊ะ
ทําจากเหล็กกล่องขนาด 2x1 นิ้ว พ่นสีดํา ขนาด60X120x65
 เซนติเมตร และม้านั่ง ทําจากไม้ระแนงเป็นแบบไม้เนื้อแข็งเคลือบ
เงา โครงสร้างม้านั่งทําจากเหล็กกล่องขนาด  2x1 นิ้ว พ่นสีแข็งแรงทน
ทาน  ขนาด 30x120x38 เซนติเมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ จํานวน 40,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน ให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  ธันวาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-116 ลําดับ
ที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 7,730,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,730,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 7,400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 8 แห่ง   ได้แก่ โรงเรียน
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ,โรงเรียนหนองลุมพุก, โรงเรียนบ้านไผ่
ประถมศึกษา,โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์,โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยง
อุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่, โรงเรียน
บ้านเกิ้ง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-37 ลําดับที่ 
12       
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เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล

จํานวน 330,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการ
ศึกษาให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 9 แห่ง ตั้ง
ไว้  330,000 บาท ได้แก่
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ ตั้งไว้  50,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-36 ลําดับที่ 6
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ จํานวน  35,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-39 ลําดับ
ที่ 19
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกิ้ง  จํานวน  35,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-39 ลําดับ
ที่ 20
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา จํานวน  35,000  บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-39 ลําดับ
ที่ 21
5. อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์  จํานวน  35,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40 ลําดับ
ที่ 22
6. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ จํานวน  35,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40 ลําดับ
ที่ 23
7. อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ จํานวน  35,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40 ลําดับ
ที่ 25
8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จํานวน  35,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40 ลําดับ
ที่ 26
9. อุดหนุนโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ จํานวน  35,000  บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40 ลําดับ
ที่ 24
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 3,316,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,214,700 บาท

ค่าตอบแทน รวม 27,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
     

ค่าใช้สอย รวม 2,413,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จํานวน 288,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ในงานรักษาความ
สะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 3 แห่ง รวม 3 คน     

จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 192,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ในงานรักษาความ
ปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 1 คน และศูนย์
เรียนรู้ของเทศบาล (ห้องสมุด) จํานวน 1 คน รวม 2 คน

     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์   ค่าวัสดุตกแต่งร้าน
นิทรรศการ วัสดุผลิตสื่อ  เงินรางวัล  ของรางวัล  ค่าป้ายไวนิล ค่าพิธี
เปิด-ปิด ค่าพิธีการ  ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นค่า
เงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องขยาย
เสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-36 ลําดับ
ที่ 8 
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  นํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง  ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ  ค่าตกแต่ง
สถานที่  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารทําการนอกเวลา และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1           

    

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานัก
งาน  ค่าเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม นํ้า
แข็ง ค่าเช่าเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-36 ลําดับที่ 
7           
     

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 79,600 บาท

-เพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ทั้ง 3 แห่ง
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
  มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจะเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-39 ลําดับที่ 
18    
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โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 55,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
  มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจะเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-39 ลําดับที่ 
17 
     

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 314,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
  มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจะเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1    
     

โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 37,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
  มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจะเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-38 ลําดับที่ 
15      
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โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 37,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
  มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจะเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-38 ลําดับที่ 
16     
     

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ค่าวัสดุกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเกียรติบัตร ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-44 ลําดับที่ 
41      
     

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 910,000 บาท
-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3  แห่ง  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
  มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจะเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของสถานศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-37 ลําดับที่ 
11          
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ค่าวัสดุ รวม 595,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 355,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-44 ลําดับ
ที่ 40     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืช
และสัตว์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
เครื่องแต่งกาย        
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุการศึกษา จํานวน 55,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะ
ยูโด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 178,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

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

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาลให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์
เรียนรู้เทศบาล (ห้องสมุด) , สนามเทนนิส , ลานกีฬาอเนกประสงค์ (โนน
สว่าง)      

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

งบลงทุน รวม 102,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางหนังสือ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ ระดับหน้าต่าง 4 ช่อง แบบไม้ (มี
แผ่นปิดหลัง) ขนาด W120 x D40 x H80 จํานวน 16 ตัว ๆ ละ 5,000
 บาท  ให้แก่ห้องสมุดเทศบาลฯ
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-117 ลําดับ
ที่ 11
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบที่ 1
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ให้แก่ห้อง
สมุดเทศบาลฯ
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-117 ลําดับ
ที่ 7
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,207,700 บาท

งบบุคลากร รวม 5,243,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,243,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,833,600 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 2,541,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  6  อัตรา  
- งานโรงพยาบาล  ตั้งไว้  321,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา       
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ตั้งไว้ 377,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา      
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งไว้ 592,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  2  อัตรา        

     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 115,200 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม ในอัตราเงินเดือนละ 5,600  บาท จํานวน  1  อัตรา    
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
- งานโรงพยาบาล  ตั้งไว้ 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่มท 0819.2/5103
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 จํานวน 1 อัตรา  
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งไว้ 30,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/5103
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549      
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 163,200 บาท
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อมในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา       

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 278,400 บาท
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 278,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1  อัตรา      
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 812,100 บาท
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 157,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการ พิจารณาเลื่อน
ขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มีระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%
) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา              
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ตั้งไว้  108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตรา
ค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ จํานวน 1 อัตรา    
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งไว้  546,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการ พิจารณาเลื่อน
ขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน (3% - 5%
)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,200 บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 7,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา             
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ตั้งไว้  12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา         
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งไว้  21,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 954,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ   เงิน
ทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล  ฯลฯ            

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและเร่ง
ด่วน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทน
แพทย์  พยาบาล ฯลฯ                 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานและลูกจ้างที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ        

ค่าใช้สอย รวม 498,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงาน อาคารกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชั้นบน-ล่าง รวมทั้งห้องสุขา ทั้งหมดใน
อาคาร  จํานวน 1 อัตรา     

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทําความสะอาด สํานักงาน ค่า
จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ
  เช่น  ทําประปา  ค่าจ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และจ้าง
เหมาบริการในภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      

ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานต่างๆด้าน
ธุรการ  จํานวน  2 อัตรา      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็น
ต้น            
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กิ่ง
กาชาดอําเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่ ที่ กช
 065/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-58 ลําดับ
ที่ 3
     

งานโรงพยาบาล รวม 1,202,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 422,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ เงิน
ทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562) และเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562)
         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานและลูกจ้างที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 197,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก  ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณราและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์ และที่เกี่ยวกับภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม               

ค่าจ้างเหมาพนักงานพ่นสารเคมีและควบคุมโรค จํานวน 192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพ่นสารเคมีและควบ
คุมโรค จํานวน 2 อัตรา     
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว       

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยา
ศาสตร์       

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
เครื่องแต่งกาย        

งบเงินอุดหนุน รวม 780,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 780,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 780,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยคณะกรรมการชุมชน จัดทําโครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดังนี้
1. ชุมชนประปาบ้านไผ่ จํานวน  20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2. ชุมชนจัดสรร จํานวน  20,000  บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
3. ชุมชนยิ่งยง  จํานวน   20,000  บาท
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
4. ชุมชนหนองลุมพุก จํานวน   20,000  บาท
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
5. ชุมชนตลาด 1 2 3 จํานวน   20,000   บาท
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
6. ชุมชนศรีหมอนพัฒนา จํานวน  20,000   บาท
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
7. ชุมชนหลักสิบสี่ จํานวน  20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
8. ชุมชนศาลเจ้า จํานวน   20,000   บาท
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
9. ชุมชนสมประสงค์พัฒนา จํานวน   20,000   บาท
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
10. ชุมชนสมหวังสังวาล จํานวน   20,000  บาท
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- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
11. ชุมชนโนนสว่าง จํานวน   20,000  บาท
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
12. ชุมชนโนนสะอาด จํานวน   20,000   บาท
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
13. ชุมชนคลองชลประทาน จํานวน   20,000   บาท
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
14. ชุมชนห้วยทราย จํานวน  20,000  บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
15. ชุมชนบ้านไผ่เก่า จํานวน  20,000  บาท
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ

- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
16. ชุมชนสุมนามัย จํานวน  20,000  บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
17. ชุมชนพระธรรมสาร  จํานวน  20,000  บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
18. ชุมชนขนมจีน 2000 จํานวน   20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
19. ชุมชนแสงทองประชาสรรค์ จํานวน   20,000   บาท
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
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- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
20. ชุมชนกกแดง จํานวน   20,000  บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
21. ชุมชนบ้านข่าพัฒนา จํานวน   20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
22. ชุมชนหมู่สี่พัฒนา จํานวน 20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
23. ชุมชนปอบิด จํานวน  20,000 บาท
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
24. ชุมชนโพธิ์สวรรค์  จํานวน  20,000 บาท
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
25. ชุมชนโนนสวรรค์ จํานวน 20,000 บาท
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
26. ชุมชนเจนจบทิศ  จํานวน 20,000 บาท
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
27. ชุมชนอุตรนคร  จํานวน 20,000 บาท
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
28. ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  จํานวน 20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
29. ชุมชนส่วนราชการ  จํานวน 20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
30. ชุมชนแก้วทรานี  จํานวน 20,000 บาท
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- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
31. ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา  จํานวน 20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
32. ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา  จํานวน 20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
33. ชุมชน บขส. จํานวน 20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
34. ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 จํานวน 20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
35. ชุมชนประเสริฐแก้ว จํานวน 20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
36. ชุมชนศาลเจ้า 2 จํานวน 20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
37. ชุมชนหนองแคน  จํานวน 20,000 บาท
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
38. ชุมชนสมหวังสังวาลย์ 2 จํานวน 20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
39. ชุมชนศรีบุญเรือง  จํานวน 20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-59 ลําดับ
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ที่ 6

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 74,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 74,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ เงิน
ทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล              

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและเร่ง
ด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ               

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ของพนักงานและลูกจ้างที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ        

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ทําอุปกรณ์สิ่งของ
ต่างๆ และค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพบิโภค และจ้างเหมาบริการใน
ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการชาวบ้านไผ่ร่วมใจลดการใช้นํ้ามันทอดซํ้า จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้  แก่กลุ่มประชาชนผู้
บริโภค/กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
การอบรม ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อชุดทดสอบนํ้ามันทอด
ซํ้า ค่าจัดซื้อนํ้ามันทอดซํ้า ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
ถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.1/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558, พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื้่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3-57 ลําดับ
ที่ 1            

โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
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-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้
ประกอบการค้าตลาดสด/แผงลอยจําหน่าย อาหาร/ผู้ประกอบการค้าโรง
อาหารในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา
ราชการ ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความปลอดภัยด้านอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561,ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3-57 ลําดับ
ที่ 2             

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยา
ศาสตร์       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
เครื่องแต่งกาย        

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,342,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,867,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 133,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 105,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ เงิน
ทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและเร่ง
ด่วน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ           

ค่าใช้สอย รวม 1,444,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทําความสะอาดสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
รับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ทํา
ประปา ค่าจ้างแรงงานทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการใน
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      

ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานนวดแผนไทย จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานนวดแผนไทยของศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ จํานวน  1 อัตรา
     

ค่าจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาดอาคารศูนย์บริการฯและดูแลเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้ปราศจากเชื้อ ประจําศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาดอาคารศูนย์บริการฯและ
ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้ปราศจากเชื้อ  จํานวน  2  อัตรา
     

ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานต่างๆ ของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จํานวน  2 อัตรา
     

ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  จํานวน  9 อัตรา     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเหณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/2652-2700 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-59 ลําดับ
ที่ 7  
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โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าอาหาร   ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์   ค่าวัสดุสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-58 ลําดับ
ที่ 4              

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็น
ต้น            

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยา
ศาสตร์       

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
เครื่องแต่งกาย        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ     
  

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประปา  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ   
    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความ
รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย     
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งบลงทุน รวม 475,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องขูดหินปูน จํานวน 35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขูดหินปูน ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรง
ดัน 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ มีหัวขูดหินปูน จํานวน 6 หัว สามารถปรับ
ความแรงของการสั่นและปริมาณนํ้าได้ตามต้องการ สามารถต่อท่อนํ้า
จาก  ยูนิตทําฟันโดยต่อกับ Coupling นํ้าของยูนิตทําฟัน หรือจากถัง
บรรจุนํ้า มีตู้วางเครื่องขูดหินปูนได้มีล้อเลื่อน จํานวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้
ประจําศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-111 ลําดับ
ที่ 1

เครื่องฉายแสงหลอด LED จํานวน 28,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงหลอด LED เพื่อใช้ประจําศูนย์
บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-112
  ลําดับที่ 10

เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จํานวน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน เพื่อใช้ประจําศูนย์
บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1)  เป็นระบบ Solid State          
2)  ความเร็วของการสั่นสมํ่าเสมอ          
3)  ความเร็วของการสั่นไม่ตํ่ากว่า 4,000 รอบต่อนาที          
4)  มีหน้าปัดบอกเวลาทํางานของเครื่อง พร้อมที่ตั้งเวลาทํางานแบบ
อัตโนมัติ          
5)  มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จํานวน 2 ชุด          
6)  มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง          
7)  มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจาย          
8)  มีระบบกันสะเทือนของชุดปั่นผสมสารอุดฟัน          
9)  ขณะเครื่องทํางาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนที่
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-111
  ลําดับที่ 2
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ อาคารสํานักงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ขยายพื้นที่ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร อ่างล้างมือ จํานวน 2 อ่าง พร้อมถัง
บําบัดนํ้าเสีย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-58  ลําดับ
ที่ 5

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 850,500 บาท

งบบุคลากร รวม 850,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 850,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 832,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ในปีงบประมาณ 2563  จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ทั้ง 39
 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ถุงมือ  ถุง
เท้า หมวก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามโครงการ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย  ในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 7269
  ลงวันที่  3  ธันวาคม  2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2556
 ข้อ 5.1.14
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-56 ลําดับ
ที่  1           
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โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการอบรม  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และพระ
ราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-56 ลําดับ
ที่ 2     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 12,615,400 บาท

งบบุคลากร รวม 12,615,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 12,615,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,517,600 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ตั้งไว้  794,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  2
  อัตรา    
- งานไฟฟ้าถนน  ตั้งไว้  423,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  1
 อัตรา       
- งานสวนสาธารณะ  ตั้งไว้  423,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  รวม  1
  อัตรา        
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้  376,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา     
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้ง
ไว้  498,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา 

     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้ง
ไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญ
การพิเศษ อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา           

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ตั้งไว้ 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท      
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 6,747,800 บาท
- งานไฟฟ้าถนน ตั้งไว้  3,341,700 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน  13  อัตรา      
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้  502,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติที่งานกองช่าง จํานวน 2
 อัตรา   
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้ง
ไว้ 2,347,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 9
 อัตรา    
- งานบําบัดนํ้าเสีย  ตั้งไว้  556,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ที่ปฏิบัติงานกองช่าง  จํานวน  2
  อัตรา       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,087,000 บาท
- งานไฟฟ้าถนน  ตั้งไว้ 1,017,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  2  อัตรา  รวม 6  อัตรา               
- งานสวนสาธารณะ  ตั้งไว้  108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้ 335,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองช่าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน  2 อัตรา       
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้ง
ไว้ 1,438,900 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการ พิจารณาเลื่อน
ขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มีระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%
)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3  อัตรา  และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 9 อัตรา รวม 12 อัตรา     
- งานบําบัดนํ้าเสีย  ตั้งไว้  187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 185,000 บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- งานไฟฟ้าถนน  ตั้งไว้ 24,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  2
  อัตรา              
- งานสวนสาธารณะ  ตั้งไว้ 12,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  1
  อัตรา
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้  17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1  อัตรา            
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้ง
ไว้  132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9 อัตรา รวม 12
 อัตรา 

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,579,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,529,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ             

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ              

ค่าใช้สอย รวม 1,164,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ  ทนายความ  เกี่ยวกับการดําเนิน
การทางคดีความของเทศบาล  ที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือ
ค่าธรรมเนียม ในการรังวัดชี้แนวเขตที่ดิน กรมที่ดิน หรือ รายจ่ายอื่นที่เข้า
ลักษณะนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิ่งของต่าง ๆ ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม  เช่น ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน  ซอย  ซ่อม
แซมถนนที่ชํารุด ฯลฯ                 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็น
ต้น       

ค่าวัสดุ รวม 2,235,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
เครื่องแต่งกาย        

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํารวจ
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แท่นเจาะคอนกรีต จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นเจาะคอนกรีต  จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ มอเตอร์ 4,000 วัตต์ ไส้
กระบอกขนาด 25 - 160 มิลลิเมตร เจาะได้ลึกสุด 400 มิลลิเมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 2 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  เป็นเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 Kw 
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 3   

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

โครงการขยายเขตประปาสาธารณะในเขตเทศบาล จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล ตามที่การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่แจ้งรายละเอียดให้ทราบ เป็นการอุดหนุนเพื่อดําเนิน
การอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2              
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ตามที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่แจ้งรายละเอียดให้ทราบ หรือเป็นการอุด
หนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1      

งานสวนสาธารณะ รวม 2,064,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,064,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,824,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,824,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ  ทนายความ  เกี่ยวกับการดําเนิน
การทางคดีความของเทศบาล  ที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือ
ค่าธรรมเนียมใน การรังวัดชี้แนวเขตที่ดิน  กรมที่ดิน หรือ รายจ่ายอื่นที่
เข้าลักษณะนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิ่งของต่าง ๆ ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม  เช่น  จ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแล
สวนสาธารณะ บริเวณเกาะกลางถนนเจนจบทิศ วงเวียนนํ้าพุและสวน
หย่อมหน้าสถานีรถไฟ และสวนสาธารณะต่าง ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล                    

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืช
และสัตว์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาเรือนเพาะชํา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
ชุมชนโนนสว่าง  ฯลฯ       
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 15,706,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 11,195,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง) ตั้งไว้ 40,000
   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ        
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม) ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและเร่ง
ด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้ง
ไว้  20,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจ้างที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
     

ค่าใช้สอย รวม 8,570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 6,360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทําความสะอาดสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
รับวารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทํา
ประปา  ค่าจ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการใน
ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ  เช่น  กวาดถนนทางเท้า  ทําความ
สะอาดตลาดสดและค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ฯลฯ        

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง) จํานวน 480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ  ทนายความ  เกี่ยวกับการดําเนิน
การทางคดีความของเทศบาล  ที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือ
ค่าธรรมเนียม ในการรังวัดชี้แนวเขตที่ดิน  กรมที่ดิน หรือ รายจ่ายอื่นที่
เข้าลักษณะนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิ่งของต่าง ๆ ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม เช่น จ้างแรงงานบุคคลภานนอกดูแลบริเวณ
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฎิกูลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ฯลฯ        
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเนื่องจากระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองช่าง)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เนื่องจากระบบ
กําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลหิน
ตั้ง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3-29 ลําดับ
ที่10              

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร/คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-26 ลําดับ
ที่ 1                  

โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและจัดกิจกรรม
การคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายใน ชุมชนมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับ
การอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ดําเนินงาน ค่าภาชนะรองรับ/เก็บรวบ
รวมขยะอันตรายแต่ละประเภท ค่าเอกสาร/คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
รับแลก ขยะอันตราย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-27 ลําดับ
ที่ 3            
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โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดประชุมและสนับสนุนการดําเนิน
งานของกลุ่มแกนนําชุมชน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร / สิ่งพิมพ์  สื่อประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานจัดการสิ่งแวด
ล้อมแนวใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561
,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-77 ลําดับ
ที่ 1

โครงการชุมชนรวมพลัง  ลดโลกร้อน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนและนักเรียน จํานวน 1 ครั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-28 ลําดับ
ที่ 5     

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (กองช่าง)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น การวิเคราะห์ปริมาณและองค์
ประกอบของขยะมูลฝอย การวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใต้ดินและนํ้าผิวดิน การ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม อื่นที่เกี่ยวข้องจากการดําเนินงานจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามผลการศึกษาและออกแบบ
รายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่ 3-29
 ลําดับที่ 11      
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โครงการทอดผ้าป่าขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ โดย
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการอบรมและการ
จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าขยะ ค่าเอกสาร/คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561
,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-27 ลําดับที่ 
4              

โครงการเรารักบ้านไผ่รักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่าย
ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร สําหรับผู้เข้า
รับการอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.1/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-26 ลําดับ
ที่ 2           

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,500,000 บาท
-ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (กองช่าง) ตั้งไว้ 500,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น
-ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้ง
ไว1้,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 2,420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-วัสดุสํานักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม) ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ตั้งไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 400,000 บาท
-วัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งไว้  400,000
   บาท      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด บุ้ง
เต้า หม้อ กระทะ กะละมัง ถาดแก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติก
นํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
-วัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้งไว้  50,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 450,000 บาท
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ตั้งไว้ 150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้ง
ไว้ 300,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง        
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,200,000 บาท
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้ง
ไว้ 1,200,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 230,000 บาท
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง)  ตั้งไว้  150,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยา
ศาสตร์       
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ตั้งไว้  80,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ 
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
-วัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งไว้ 80,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
เครื่องแต่งกาย       
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท

-ค่าไฟฟ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้งไว้ 35,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบผสมผสาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (หนองแวงไร่) ฯลฯ          
     

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
-ค่านํ้าประปา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งไว้ 10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบผสมผสาน
เทศบาลเมือง บ้านไผ่ (หนองแวงไร่)ฯลฯ      
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งบลงทุน รวม 3,981,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,481,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ชุดแปรงกวาดถนน จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดแปรงกวาดถนน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) สําหรับรถกวาดและดูดฝุ่นถนน หมายเลขทะเบียน 85-8996
 ขอนแก่น จํานวน 2 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย 
(1) แปรงกวาดถนนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500
 มิลลิเมตร  ขนแปรงทําด้วยเหล็กหรือผสมสีทนต่อการสึกหรอ จํานวน 2
 อัน  
(2) แปรงกวาดกลางมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 200
 มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร ขนแปรงทําด้วยวัสดุ
สังเคราะห์ที่ทนต่อการสึกหรอ จํานวน 1 อัน
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 4

ถังบรรจุขยะมูลฝอย จํานวน 340,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) จํานวน 2 ถัง ตัวถังทําด้วยเหล็กชุบซิงค์ ใช้สําหรับรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยแบบขอเกี่ยวมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตรต่อถัง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 5

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1,980,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํ่า
กว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไม่
ตํ่ากว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  ธันวาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-109
  ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑ์การเกษตร
ปั๊มนํ้าหอยโข่ง จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าหอยโข่ง ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-110
  ลําดับที่ 7

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 57,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม) จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  ธันวาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-3110 ขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 3110
 ขอนแก่น (กองช่าง) โดยดําเนินการซ่อมแซม ซีลกระบอกแขนขุด ซ่อม
ปั๊มไฮดรอลิค ซ่อมระบบไฟและสายไฟ ซ่อมวาล์วคอนโทรล ซ่อมมอเตอร์
สวิง ซ่อมเซนเตอร์ออย ซ่อมกล่องควบคุม ซ่อมสายคันเร่ง ซ่อมมอเตอร์
คันเร่ง อื่น ๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 3–33 ลําดับ
ที่ 19 

ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-472 ขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 472
 ขอนแก่น (กองช่าง) โดยดําเนินการซ่อมแซม ซ่อมซีลทั้งระบบ ซ่อมโอริ้ง
ทั้งระบบ เปลี่ยนกรองทั้งระบบ ซ่อมมอเตอร์สวิง ซ่อมมอเตอร์คันเร่ง
ไฟฟ้า ซ่อมระบบเครื่องยนต์ ซ่อมระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ ซ่อม
ระบบตัวเดิน อื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 3–33 ลําดับ
ที่ 20
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อบําบัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อบําบัดสิ่ง
ปฏิกูล (กองช่าง) เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อบําบัดหนา 0.15
 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 826 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 3 

งบเงินอุดหนุน รวม 530,100 บาท
เงินอุดหนุน รวม 530,100 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวด
ล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน 530,100 บาท

สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวด
ล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น ตั้งไว้ 530,100 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฯ และเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นจาก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย การปัดกวาดถนนสายหลักใน
ชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 4070 ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ์ 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-84 ลําดับ
ที่ 1

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 964,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 964,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 564,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 564,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ ทนายความ เกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางคดีความของเทศบาล  ที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่า
ธรรมเนียมใน การรังวัดชี้แนวเขตที่ดิน  กรมที่ดิน หรือ รายจ่ายอื่นที่เข้า
ลักษณะนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิ่งของต่าง ๆ ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม  เช่น  ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด ขุดลอกท่อระบาย
นํ้า ฯลฯ             

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 3,244,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,759,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,759,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,146,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ในปีงบประมาณ 2563  จํานวน 5  อัตรา     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  ในอัตราเดือนละ  5,600   บาท  จํานวน  1  อัตรา       
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600 บาท และตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 426,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา พร้อม
ทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติ
งานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน (3 -5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปี
นั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา                

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 2  อัตรา       

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาตาม
ความจําเป็นเร่งด่วน หรือในวันหยุดราชการ              

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล    และลูกจ้าง
ประจํากองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ                 

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้างที่มีคําสั่งไปราชการตามระเบียบฯ           
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  
   

ค่าวัสดุ รวม 184,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 76,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 29,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 18,000 บีทียู               
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง          
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําวามเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5          
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน          
5)  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์          
6)  เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า         
7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้   สวิตช์ 1
 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15
 เมตร          
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-119
 ลําดับที่ 1

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ พร้อมกุญแจล็อค
- แผ่นชั้นสามารถประระดับสูงตํ่าได้
- ขนาด 91.4x45.7x182.9 ซม.
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-119
 ลําดับที่ 2 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้
หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-119
 ลําดับที่ 3
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เครื่องพิมพ์ จํานวน 8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-119
 ลําดับที่ 4

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 4,885,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,245,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,245,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆและค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ  และค่าจ้าง
เหมาบริการ  เช่น หนังสือพิมพ์สําหรับบริการชุมชน ทั้ง 39
 ชุมชน หนังสือระเบียบต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บ
หนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าป้ายผ้า  ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และจ่ายเป็นค่าแรงงานบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามภารกิจกองสวัสดิการสังคม     
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวชุมชน จํานวน 585,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวชุมชน ให้สามารถใช้
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการของเทศบาลด้วยสื่อทางเสียงใน
ชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ลําโพง, ลูกลายน์, สาย
สัญญาณ, อุปกรณ์ติดตั้ง, เครื่องขยาย, ปรีแอมป์, ค่าติดตั้ง และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ ให้แก่ชุมชน จํานวน 13 ชุมชนๆ ละ 45,000
 บาท ได้แก่ ชุมชนแก้วทรานี, ชุมชนเจนจบทิศ, ชุมชนจัดสรร, ชุมชน
คลองชลประทาน, ชุมชนห้วยทราย, ชุมชนพระธรรมสาร, ชุมชน บ.ข.ส
., ชุมชนศาลเจ้า, ชุมชนโนนสว่าง,ชุมชนสมประสงค์พัฒนา, ชุมชนสุมนา
มัย, ชุมชนโพธิ์สวรรค์ และชุมชนหมู่สี่พัฒนา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-82 ลําดับ
ที่ 10

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้
ระหว่างเรียน

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีรายได้
ระหว่างเรียน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.1/ว
 423  ลงวันที่  2  มีนาคม  2553 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดําเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นัก
ศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ
.ศ. 2553  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-79 ลําดับ
ที่  3     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดประชุมประจําเดือนองค์กรภาคประชาชน จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจําเดือนของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่ม
เครือข่ายชุมชน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และประชาชนทั่วไป  เป็นค่าจัด
ประชุม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด–ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยาการ  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-78 ลําดับ
ที่  1          
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสตรี จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นํา
บทบาทหน้าที่ด้านสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 39
 ชุมชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าจัดประชุม  ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที่  ค่า
วัส-อุปกรณ์  พิธิเปิด-ปิด  ค่าพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-80 ลําดับ
ที่  6     

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้
นําคณะกรรมการชุมชนและองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 1,700,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นําให้
ทุกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน  39
 ชุมชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก  ค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที่  ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด  ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-81 ลําดับ
ที่  8           

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
และพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และศึกษาพัฒนากลุ่ม
อาชีพเดิม และเป็นเงินอุดหนุนในการต่อยอดโครงการกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่
ดําเนินการแล้วให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ประเมินผลหาความเป็นไป
ได้ของโครงการ  และให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่มีแนวโน้มมั่น
คง  เพื่อเป็นค่าจัดอบรม  ค่าจัดประชุม ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าพิธีการ ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่  24 สิงหาคม  2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-7 ลําดับ
ที่  1           
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โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรีและความรุนแรงใน
ครอบครัว

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก  เยาวชน  สตรีและความรุนแรงในครอบครัว  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมรณรงค์ จัดทําป้ายรณรงค์  ค่าจัดอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เวที  พิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-54 ลําดับ
ที่  4     

โครงการเรารักบ้านไผ่ จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเรารักบ้านไผ่ การอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าจัด
สถานที่ ค่าเวที เครื่องเสียง เครื่องเสียงประกวด ค่าเงินรางวัล ของรางวัล
ต่างๆ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-53 ลําดับ
ที่  1            

โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะ
กรรมการชุมชน ทั้ง  39  ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้ง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดอบรม   และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-80 ลําดับ
ที่  7               

โครงการวันเยาวชน จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเยาวชน การอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถาน
ที่  ค่าจัดสถานที่  ค่าเวที  เครื่องเสียง  เครื่องเสียงประกวด  ค่าเงิน
รางวัล  ของรางวัลต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  3-81
 ลําดับที่  9     
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โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิตจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสี
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน พนักงาน
เทศบาล และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลฯ เป็นการสนับสนุนการแข่ง
ขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าพิธีเปิดการแข่งขัน ค่ารางวัล เงิน
รางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการแข่งขัน ค่าจัดประชุมเพื่อ
เตรียมการแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการฝึกซ้อม ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าพาหนะในการฝึกแข่งขัน ค่าชุดสํารองการ
แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  3-54 ลําดับ
ที่  3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ  คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นการให้ความรู้กับผู้สูง
อายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นค่าอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเวที พิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้าที่ 3-54 ลําดับ
ที่ 2     

โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้นําชุมชน กรรมการชุมชน อาสา
สมัครสาธารณสุข  บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการสํารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาเทศบาล ในชุมชนทั้ง 39 ชุมชนโดยเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร สถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน ค่าวัสดุสําหรับบันทึกประมวลผลข้อมูล  และอุปกรณ์   ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ค่าวัสดุเผยแพร่ ค่าตอบแทนผู้เข้ารับ
การอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-78 ลําดับ
ที่ 2     
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โครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมทําเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมลดรายจ่ายครัวเรือน
เกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์สาธิตแหล่ง
การเรียนรู้ระดับชุมชนทางด้านการเกษตร ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ทั้ง 3 เขต เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าจัดอบรม ค่าจัดประชุม ค่า
ใช้จ่ายการดูงาน ค่าทัศนศึกษาดูงาน  ค่าสถานที่ พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่  24 สิงหาคม  2553         
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-79 ลําดับ
ที่ 5
     

โครงการอบรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที่ ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์   ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่  ค่าเวที เครื่องเสียง ค่าเงิน
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเบี้ยเลี้ยงออกสํารวจโค และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่  24 สิงหาคม  2553         
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-79 ลําดับ
ที่  4     

งบลงทุน รวม 640,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 640,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

หอกระจายข่าวชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 640,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหอกระจายข่าวชุมชน พร้อมติดตั้ง (อุปกรณ์รวม
เสาติดตั้งลําโพง) ให้แก่ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ยังไม่มี
หอกระจายข่าวชุมชน จํานวน 8 ชุมชน ชุมชนละ 1 ชุด ราคาชุด
ละ 80,000 บาท ได้แก่ ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข, ชุมชนส่วนราชการ, ชุมชน
อุตรนคร, ชุมชนสมหวังสังวาลย์ 2, ชุมชนบ้านไผ่เก่า, ชุมชนบ้านไผ่
พัฒนา, ชุมชนศรีบุญเรือง, ชุมชนขนมจีน 2000
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-119
 ลําดับที่ 5
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านไผ่เกมส์ จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านไผ่
เกมส์ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่   ค่าวัสดุ  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่า
อาหารทําการนอกเวลา  ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าปูนขาว  ค่าป้ายไวนิล ค่า
เช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่านํ้าดื่มและนํ้า
แข็ง  ค่าเกียรติบัตร  ค่าของรางวัล  ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา   และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-47 ลําดับที่ 
5       
     

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬา  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่า
เวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 3-37 ลําดับที่ 9  

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 75,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7
 คน เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถาน
ที่   ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่า
วัสดุจัดทําสนาม ค่าเช่าและเตรียมสนาม  ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่า
เงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าป้ายไว
นิล ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่านํ้าดื่ม  ค่านํ้า
แข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-46 ลําดับที่ 
2       
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โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล
เกมส์ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าปูนขาว ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเกียรติ
บัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ตัดสินกีฬา ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
นํ้าดื่ม  ค่านํ้าแข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่ง
ขัน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-47 ลําดับที่ 
4    
     

โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อเพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อเพื่อ
ประชาชน เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่   ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าเช่าและเตรียม
สนาม  ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่านํ้าดื่ม  ค่านํ้าแข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้า
หน้าที่จัดการแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-47 ลําดับที่ 
6

โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาล และนักเรียนสังกัดเทศบาล
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพนักงานครู
เทศบาล พนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่านํ้าแข็ง ค่า
เวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-72 ลําดับที่ 
1     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีขึ้นปี
ใหม่ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครื่องไทยทาน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่า
อาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไว
นิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง  ค่าจ้างเหมา
เวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าถุงพลาสติกหรือถุงนํ้าตาลสําหรับใส่
ข้าวสารและอาหารแห้งที่ล้นบาตรพระ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-72 ลําดับที่ 
3           
     

โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่านํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาทําปราสาทข้าว ค่าวัสดุและ
หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่า
เช่าและหรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-74 ลําดับ
ที่  7

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน
หก เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่า
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพ
สมโภช  ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่ง
ขัน  ค่าวัสดุและหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวน
แห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบ
สําคัญ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-74 ลําดับ
ที่ 9             
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ ค่าโบว์รางวัลหรือการประกวดต่าง ๆ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่านํ้าดื่มนํ้าแข็ง สําหรับแขกผู้มี
เกียรติ  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการ
แสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน  ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่า
เช่าและหรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-73 ลําดับ
ที่ 5          

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครื่องไทยทาน  ค่าอาหารถวาย
พระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าตกแต่งเวทีกิจกรรมต่าง ๆ ค่าป้ายไวนิล ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ ค่าโบว์รางวัลหรือการ
ประกวดต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่านํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดง
ดนตรีหรือมหรสพสมโภช  ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน  ค่าวัสดุและหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งรถ
ยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์
ประกอบสําคัญ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-73 ลําดับที่ 
6    
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่า
พิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครื่องไทยทาน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารถวาย
พระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าตกแต่งเวทีกิจกรรมต่าง ๆ ค่าป้ายไวนิล ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ ค่าโบว์รางวัลหรือการ
ประกวดต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่านํ้าดื่ม นํ้า
แข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดง
ดนตรีหรือมหรสพสมโภช ค่าเช่ามิเตอร์ไฟฟ้า ค่าถุงพลาสติกหรือถุง
นํ้าตาลสําหรับใส่ข้าวสารและอาหารแห้งที่ล้นบาตรพระสงฆ์  ค่าเงินรางวัล
หรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  ค่าวัสดุและหรือค่า
จ้างตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและ
หรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-73 ลําดับที่ 
4         
     

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่านํ้าแข็ง ค่านํ้าดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์สําหรับการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมา
เวที  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-74 ลําดับ
ที่ 10            
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งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 210,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดในเขต
เทศบาล เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษ์ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ดังนี้
1. อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง จํานวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-75 ลําดับ
ที่ 11 
2. อุดหนุนวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่ จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-75 ลําดับ
ที่ 12 
3. อุดหนุนวัดโพธิ์ศิริโสภณ จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-75 ลําดับ
ที่ 13
4. อุดหนุนวัดป่าชัยวารินทร์ จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-75 ลําดับ
ที่ 14
5. อุดหนุนวัดเอี่ยมไพบูลย์ จํานวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-76 ลําดับ
ที่ 15 
6. อุดหนุนวัดสะอาดโนนงาม (บ้านหนองลุมพุก) จํานวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-76 ลําดับ
ที่ 16  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,083,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,457,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,457,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,139,500 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้งไว้  1,200,200
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  2
  อัตรา         
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ตั้งไว้ 939,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  3
  อัตรา         

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้งไว้ 67,200
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง  จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท         
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้งไว้ 85,200
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย ผู้อํานวย
การกองช่าง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,300 บาท
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ตั้งไว้  149,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานที่กอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ตั้งไว้ 15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา     

งบดําเนินงาน รวม 626,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ         
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ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศกิจฯ, 
ห้องประชุมเล็ก

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร สํานักงาน
กองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศกิจฯ,อาคารผู้สูงวัย จํานวน  1  อัตรา            
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล  อัยการ  ทนายความ  เกี่ยวกับการดําเนิน
การทางคดีความของเทศบาล  ที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือ
ค่าธรรมเนียม ในการรังวัดชี้แนวเขตที่ดิน กรมที่ดิน หรือรายจ่ายอื่นที่เข้า
ลักษณะนี้ ค่าจ้างผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกทําสิ่งของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาขนย้ายเครื่องจักร
กล ตามความจําเป็นและเหมาะสม       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียนค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่มีคําสั่งให้ไปราชการ ไปอบรม ไปประชุมสัมมนา             

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  
   

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  เช่น  วงเวียนนํ้าพุ สวนสุขภาพ สถานีกําจัดขยะมูล
ฝอยข้างวัดจันทร์ประสิทธิ์  หอนาฬิกา ฯลฯ      

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 19,829,560 บาท
งบลงทุน รวม 19,829,560 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 19,829,560 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ต่อเติมกันสาดหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมกันสาดหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 โดย
ทําการต่อเติมกันสาดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63.25 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-89 ลําดับ
ที่ 13

ต่อเติมโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง) จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้าน
เกิ้ง) ขนาดยาว 8.20 เมตร กว้าง 4.00 เมตร จํานวน 2 ด้าน ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-87 ลําดับ
ที่  6
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ต่อเติมราวบันไดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมราวบันไดหลังอาคารเรียน จํานวน 2 ด้าน โดยทํา
การก่อสร้างราวบันได ความยาวประมาณ 0.45 – 0.60 เมตร สูง
ประมาณ 0.60 – 0.90 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-89 ลําดับ
ที่ 14

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว่าง) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว่าง) ขนาด
สูง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-87 ลําดับ
ที่ 7

ก่อสร้างราวกั้นระเบียงหน้าห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกั้นระเบียงหน้าห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2โดยทําการก่อสร้างราวกั้นระเบียง ความสูง 0.90 เมตร ยาว 13.10
 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-88 ลําดับ
ที่ 12

ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
(หนองงิ้ว)

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวรัชกาลที่ 10 (หนองงิ้ว) ก่อสร้างทางเดิน – วิ่ง ค.ส.ล. หนา 0.12
 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 580 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450
 ตารางเมตร  ป้ายหินแกรนิต จํานวน 1 ป้าย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่          
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-24 ลําดับ
ที่ 44
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนผังเมือง บ้านเกิ้ง  แยกที่ 1 
(ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)

จํานวน 478,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนผังเมือง
บ้านเกิ้ง แยกที่ 1 (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00
 เมตร ยาวประมาณ 183.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-13 ลําดับ
ที่ 14 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนโนนสว่าง (ช่วงที่ 2) จากสามแยก
ซอยเจริญสุข 4

จํานวน 2,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโนนสว่าง (ช่วง
ที่ 2) จากสามแยกซอยเจริญสุข 4 ผิวจราจรหนา  0.15 เมตร กว้าง 4.00
 เมตร ยาวประมาณ 780.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120.00
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้าที่  2  ลําดับที่  1

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนประ
พัฒน์พัฒนา ซอย 1

จํานวน 384,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนประพัฒน์
พัฒนา ซอย 1 ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ยาว
ประมาณ 56.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 112.00 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว
ประมาณ 112.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-23 ลําดับ
ที่ 43

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนกกแดง 
ซอย 4 (ข้างพรนิภาคาร์แคร์)(ชุมชนกกแดง)

จํานวน 667,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนกกแดง ซอย 4
 (ข้างพรนิภาคาร์แคร์) (ชุมชนกกแดง) ผิวจราจรหนา 0.15
 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 150.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 375.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อพักยาวประมาณ 150.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-12 ลําดับ
ที่ 11 
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยแก้วทรานี 
2 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนแก้วทรานี)

จํานวน 448,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแก้วทรานี 2
 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนแก้วทรานี) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00
 เมตร ยาวประมาณ 20.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 40.00
 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว
ประมาณ 152.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-16 ลําดับ
ที่ 24

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ถนนยิ่งยง 
ซอย 4/1 (ชุมชนยิ่งยง)

จํานวน 211,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ถนนยิ่งยงซอย 4/1
 (ชุมชนยิ่งยง) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตรกว้าง 2.50 เมตร ยาว
ประมาณ 48.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 120.00 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวมบ่อพัก ยาว
ประมาณ 48.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-16 ลําดับ
ที่ 23

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนหลัง ขก. 
10 (หน้าบ้านเอสัน) (ชุมชนจัดสรร)

จํานวน 1,036,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหลัง ขก.10
 (หน้าบ้านเอสัน) (ชุมชนจัดสรร) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00
 เมตร ยาวประมาณ 138.00เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 414.00
               ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อพักยาวประมาณ 276.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3 -19 ลําดับ
ที่ 30

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยคําเปี่ยงพัฒนา จํานวน 539,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยคําเปี่ยง
พัฒนา ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร พร้อมรางวีค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว
ประมาณ 192.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-10 ลําดับ
ที่ 7
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ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/2 (ชุมชนประปา
บ้านไผ่)

จํานวน 411,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้าซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/2
 (ชุมชนประปา) ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว
ประมาณ 148.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-14 ลําดับ
ที่ 19

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยศาลเจ้า ซอย 5 จํานวน 905,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยศาล
เจ้า ซอย 5 ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร พร้อมรางวีค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว
ประมาณ 320.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-10 ลําดับ
ที่ 8

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค์ 2 (ชุมชนสม
ประสงค์)

จํานวน 1,306,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสม
ประสงค์ 2 (ชุมชนสมประสงค์) ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อพักยาวประมาณ 470.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-17 ลําดับ
ที่ 27

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างศูนย์สุขภาพ ชุมชน
บ้านเกิ้ง (ด้านทิศตะวันออก)

จํานวน 804,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้าง
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง (ด้านทิศตะวันออก) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. อัด
แรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความ
ยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ 286.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-9 ลําดับ
ที่ 3  
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ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนมิตรภาพ ซอย 2 (ด้านทิศ
เหนือ)

จํานวน 2,638,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
มิตรภาพ ซอย 2 (ด้านทิศเหนือ) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก
ยาวประมาณ 700.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/1 (ชุมชนประปา
บ้านไผ่)

จํานวน 322,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/1
 (ชุมชนประปา) ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว
ประมาณ 116.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-14 ลําดับ
ที่ 18

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/3 (ชุมชนประปา
บ้านไผ่)

จํานวน 667,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/3
 (ชุมชนประปาบ้านไผ่) ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก
ยาวประมาณ 240.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-15 ลําดับ
ที่ 21

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/5 (ชุมชนประปา
บ้านไผ่)

จํานวน 611,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้าซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/5
 (ชุมชนประปาบ้านไผ่) ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก
ยาวประมาณ 220.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-15 ลําดับ
ที่ 22
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ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 4 (ชุมชนบ้าน
ข่าพัฒนา)

จํานวน 444,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 4
 (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา) ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3
 ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อพักยาวประมาณ 160.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-18 ลําดับ
ที่ 29 

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 9 (ชุมชน
หนองลุมพุก)

จํานวน 578,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก ซอย 9 (ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.อัด
แรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความ
ยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ208.00 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-17 ลําดับ
ที่ 26

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนนบ้านเกิ้ง ซอย 15 จํานวน 589,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้าน
เกิ้ง ซอย 15 ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสอง
ข้าง ยาวประมาณ 210.00 เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-8 ลําดับ
ที่ 2  

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ จํานวน 800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้กับผู้
รับจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 3-22 ลําดับ
ที่ 41
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ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยแก้วทรานี จํานวน 1,031,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยแก้วทรานี ปูผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง
เฉลี่ย 4.80-5.00 เมตร ความยาวประมาณ 513.00 เมตร หรือพื้นที่ปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,513.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-9 ลําดับ
ที่ 5  

ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 17 (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา) จํานวน 176,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 17
 (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา) ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ผิว
จราจร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 160.00 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-20 ลําดับ
ที่ 33 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 
อนุบาลสาธิตฯ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ โดยทําการซ่อมแซม
หลังคา ฝ้าเพดาน ประตู – หน้าต่างและอื่นๆ ที่ชํารุด และงานทาสีบริเวณ
อาคารและอาคารประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-48 ลําดับ
ที่ 2 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โดยทําการซ่อมแซมหลังคา ฝ้า
เพดาน ประตู – หน้าต่างและอื่นๆ ที่ชํารุด และงานทาสีบริเวณอาคารและ
อาคารประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-48 ลําดับ
ที่ 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,615,200 บาท

งบบุคลากร รวม 601,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 601,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 315,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1  อัตรา       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการ พิจารณาเลื่อน
ขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มีระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%
)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา         

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,500 บาท
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ   ตั้ง
ไว้ 28,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา รวม 2
 อัตรา         
     

งบดําเนินงาน รวม 873,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและเร่ง
ด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ             

ค่าใช้สอย รวม 605,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาแรงงานบุคลากรภายนอก เพื่อฆ่าและชําแหละสัตว์
ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 5 อัตรา     
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ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่ารับ
วารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา  ค่า
จ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และค่าตอบแทนให้แก่ผู้
ปฏิบัติงานสํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
มีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม และเบิกค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งานตามจํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาท/ครั้ง ของการสํารวจและขึ้น
ทะเบียน (ปีละ 6 บาท) ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์อัครราชกุมารี     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็น
ต้น            

ค่าวัสดุ รวม 148,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํ้า
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยา
ศาสตร์       

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

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
เครื่องแต่งกาย        

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา นํ้าบาดาล ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ       

งบลงทุน รวม 141,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 141,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องช็อตสลบสัตว์ จํานวน 128,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช็อตสลบสัตว์ จํานวน 1 เครื่อง กระแส
ไฟฟ้า 180/220 โวลท์ กําลังการผลิต 30-50 ตัว/ชั่วโมง  พร้อมคีม
ช็อต 1 ด้าม พร้อมชุดแขวนยึด 1 ชุด ใช้ไฟฟ้า 200 v/50Hz. ใช้ประจําที่
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-120
  ลําดับที่ 1
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พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  จํานวน 4 เครื่อง ใช้ประจําที่
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-120
  ลําดับที่ 2

แผนงานงบกลาง
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งบกลาง รวม 62,165,140 บาท
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งบกลาง รวม 62,165,140 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 5,379,400 บาท

1. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อซื้อเครื่องจักรกล  ตั้ง
ไว้ 1,432,900  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซื้อเครื่องจักร
กล  ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 634/45/2552 ลงวันที่  7 พฤษภาคม 2552
  วงเงินกู้ 12,790,000  บาท  ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ  2563 งวดที่ 11 เป็นเงิน 1,432,856.79  บาท   
2. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างท่อระบายนํ้าและ
ปรับปรุงผิวจราจร ตั้งไว้ 677,800  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าและปรับปรุงผิวจราจร ตามสัญญากู้เงินเลขที่  649/60/2552
  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  วงเงินกู้  5,955,000  บาท  ตั้งงบ
ประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2563  งวดที่ 10   เป็น
เงิน 677,774.20  บาท  
3. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างรั้วพร้อมประตู
โรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาล
พร้อมขยายผิวจราจร  ตั้งไว้  99,600  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรั้วสํานัก
งานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 851/9/2554
  ลงวันที่  27  ตุลาคม 2553 วงเงินกู้  1,462,000  บาท งบประมาณส่ง
ใช้ในปีงบประมาณ 2563  งวดที่ 9 เป็นเงิน  99,576.67  บาท  
4.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อซื้อเครื่องเล่นสนาม  ตั้ง
ไว้ 132,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการซื้อเครื่องเล่น
สนาม  ตามสัญญากู้เงินเลขที่  852/10/2554  ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท  ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2563
  งวดที่ 9 เป็นเงิน 132,269.70  บาท     
5. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์
ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 
1 , ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อ
สร้างท่อระบายนํ้า  ค.ส.ล.ถนนแสงทองและปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยาง  ถนนราชนิกูล  ตั้งไว้  1,369,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนน
สว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  คสล.ถนนแสง
ทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตามสัญญากู้เงินเลข
ที่ 937/95/2554  ลงวันที่ 4  กรกฎาคม 2554  วงเงินกู้  21,511,000
  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2563  งวดที่ 7  เป็น
เงิน 1,369,597.66  บาท       
6. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์  ตั้งไว้   767,200   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างอาคารหอ
ประชุมอเนกประสงค์  ตามสัญญากู้เงินเลขที่  1099/106/2555  ลงวันที่
4  เมษายน 2555  วงเงินกู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ  2563  งวดที่ 7  เป็นเงิน 767,181.54  บาท   
7. ส่งเงินชําระต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว้ 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตามสัญญากู้เงิน
ประจํา  (Term  Loan)  ฉบับลงวันที่  8  มกราคม 2553  วงเงินกู้
10,850,000  บาท ส่งใช้ในปี 2563  ปีที่ 11             
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 1,215,800 บาท
1.  ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อซื้อเครื่องจักรกล 
ตั้งไว้  43,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซื้อ
เครื่องจักรกล  ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 634/45/2552  ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2552 วงเงินกู้  12,790,000  บาท  ตั้งงบประมาณส่งใช้
ในปีงบประมาณ  2563  งวดที่ 10  เป็นเงิน 42,986.24  บาท   
2.  ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าและปรับปรุงผิวจราจร  ตั้งไว้  20,400  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อ
สร้างท่อระบายนํ้าและปรับปรุงผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลข
ที่  649/60/2552  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  วงเงินกู้  5,955,000
  บาท  ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2563  งวดที่ 10  เป็น
เงิน  20,333.49  บาท    
3.  ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างรั้วสํานักงาน
เทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตั้งไว้  22,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรั้ว
สํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลข
ที่ 851/9/2554  ลงวันที่ 27  ตุลาคม 2553  วงเงินกู้  1,462,000
  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2563  งวดที่ 9  เป็น
เงิน  22,890.07  บาท       
4.  ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อซื้อเครื่องเล่น
สนาม  ตั้งไว้  8,100  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการซื้อ
เครื่องเล่นสนาม  ตามสัญญากู้เงินเลขที่  852/10/2554  ลงวันที่ 27
 ตุลาคม 2553 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท  ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ 2563 งวดที่ 9 เป็นเงิน 8,055.22  บาท
5. ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2  ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนน
สว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  คสล.ถนนแสง
ทอง และปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตั้งไว้ 417,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2  ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์
โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  คสล.ถนน
แสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตามสัญญากู้เงินเลข
ที่ 937/95/2554  ลงวันที่ 4  กรกฎาคม 2554  วงเงินกู้  21,511,000
  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2563  งวดที่ 7  เป็น
เงิน 417,416.65  บาท      
6. ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างอาคารหอ
ประชุมอเนกประสงค์  ตั้งไว้ 233,900  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1099/106/2555
 ลงวันที่ 4 เมษายน 2555 วงเงินกู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้
ในปีงบประมาณ 2563  งวดที่ 7  เป็นเงิน 233,816.36  บาท   
7. ส่งเงินชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตั้งไว้  450,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทยรายเดือน  ตาม
สัญญากู้เงินประจํา  (Term  Loan)  ฉบับลงวันที่  8  มกราคม 2553  วง
เงินกู้ 10,850,000  บาท ส่งใช้ในปี 2563  ปีที่ 10    
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8. ส่งเงินชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  กรณีการกู้
เงินใหม่  ตั้งไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ใน
กรณีอยู่ระหว่างการทําสัญญา ที่จะต้องชําระจ่ายก่อน  เป็นเงิน 20,000
  บาท             

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 701,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  610,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557, พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557 
วิธีการคํานวณ    
(ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับเงินค่าจ้างจากเทศบาล
ประจําปีงบประมาณ 2563 x 5/100)          
(13,964,976 - 1,055,160 –
 747,300 ) = 12,162,516 x5 / 100 = 608,125.80 บาท ขอตั้ง
จ่าย  610,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 53,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับเงินค่าตอบแทนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุน) ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557,  พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557 
วิธีการคํานวณ (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับเงินค่าจ้าง
จากเงินอุดหนุน  ประจําปีงบประมาณ 2563 x 5 /100) 
(1,055,160 x 5 / 100 = 52,758 บาท) ขอตั้งจ่าย  53,000  บาท   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้ 38,000   บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ที่รับเงินค่าตอบ
แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุน) ส่งเป็นเงิน
สมทบในอัตราเดียวกันด้วย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557,  พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557
วิธีการคํานวณ (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับเงินค่าจ้าง
จากเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2563 x 5 /100)
747,300 x 5 / 100 = 37,356 บาท  ขอตั้งจ่าย  38,000  บาท  
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 28,000 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้ 28,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30
 เมษายน 2562 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ มท 0023.2/ว 11042
 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 และหนังสือสํานักงานประกัน
สังคม ที่ รง 0625/ว 5344 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561
วิธีการคํานวณ (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับเงินค่าจ้าง
จากเทศบาล ประจําปีงบประมาณ 2563 x 0.2 / 100)
(13,964,976 x 2 / 100) = 279,299.52 บาท  ขอตั้งจ่าย 28,000
 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 38,380,800 บาท
-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  รวมทั้งสิ้น  38,380,800  บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่ง
ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งกําหนดอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ
ผู้สูงอายุ ดังนี้ 
1) อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยในอัตรา 600 บาท/เดือน 
2.) อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยในอัตรา 700 บาท/เดือน  
3.) อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยในอัตรา 800 บาท/เดือน 
4.) อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยในอัตรา 1,000 บาท/เดือน  
รวมจํานวน 3,737 คน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-66 ลําดับ
ที่ 1
     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 9,292,800 บาท
-โครงการlเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ รวมทั้งสิ้น  9,292,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ สําหรับคนพิการที่ได้มา
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคนพิการ ในอัตราคนละ 800
 บาท/เดือน จํานวน 968 คน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-66 ลําดับ
ที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 300,000 บาท
-โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งสิ้น  300,000  บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  สําหรับผู้ป่วยเอดส์ที่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วย
เอดส์ ในอัตรา 500 บาท/เดือน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-67 ลําดับ
ที่ 3
     

สํารองจ่าย จํานวน 601,540 บาท
-เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน หรือจําเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
  ข้อ 19 ซึ่งกําหนดว่างบประมาณรายจ่ายจะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีจําเป็นไปตามความเหมาะสม โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มี
อํานาจสั่งจ่าย  
                            

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจราจร จํานวน 70,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจราจร  ตั้งไว้  70,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาล  เช่น  ค่าติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร  ค่าตีเส้นจราจร  แผงเหล็ก ป้ายจราจรสีทาถนน  และ
วัสดุอุปกรณ์อื่นที่จําเป็นในการจัดการจราจร  และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
หาอุปกรณ์และสิ่งที่ ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  และเป็นค่าซ่อม
แซมอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการจราจร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 6301/ว 4353 ลงวัน
ที่  20  ธันวาคม  2541  
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. จํานวน 237,700 บาท
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.
ตั้งไว้  237,700 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยของปี  ตามนัยหนังสือหนัง
สั่งการกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว2999  ลงวันที่   3
 กรกฎาคม  2555เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555 และ
หนังสือด่วน ที่ มท  0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ
. 2542 เรื่อง การพิจารณาระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  โดยให้เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ
รายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุด
หนุนทุกประเภท)  
ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545          
วิธีคํานวณ  
(รายรับจริง  2561 -  เงินอุดหนุน 2561) 
243,476,906.24 -101,164,928 = 142,311,978.24 บาท
142,311,978.24 x 1 
                6  x   100
= 142,311,978.24 x 0.00167 
=  237,661  บาท   
จึงขอตั้งจ่าย 237,700  บาท   
     

เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท
โครงการเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว้  100,000 บาท
-เพื่อสมทบกองทุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จ่ายให้
แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับ
การ เกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษาและอาชีพ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0891.4/ว 2502  ลงวัน
ที่ 20  สิงหาคม  2553  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-67 ลําดับ
ที่ 4
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เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 700,000 บาท
เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้ง
ไว้ 700,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงาน
อื่น  หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม หรือองค์กรประชาชนดําเนิน
กิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่  เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูง
อายุ  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความ
พร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่  โดย  สปสช.  จะสนับสนุน  45  บาท  ต่อหัวประชากรในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (45 บาท x จํานวนประชากรกลางปี) โดยเทศบาล
เมืองบ้านไผ่จะต้องสมทบเงินอย่างน้อยร้อยละ  50  ของจํานวนเงิน
ที่ สปสช. จะสนับสนุนให้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-67 ลําดับ
ที่ 5      

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างของ
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ค่าทําศพพนักงานจ้างเทศบาลที่ตายในระหว่างรับ
ราชการและปฏิบัติหน้าที่                   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 2,803,500 บาท
-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายใน
อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบปีประมาณนั้น ๆ โดยไม่รวมรายจ่ายจาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินผู้มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน
-เป็นไปตามหนังสือกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกองทุนบําเน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560 
วิธีคํานวณ 
(ประมาณการรายรับประจําปี  2563   -  เงินอุดหนุน 2563)
265,000,000 - 124,828,000  =  140,172,000  
=   140,172,000  X   2/100  
=   2,803,440 บาท     
ตั้งจ่ายไว้     2,803,500 บาท      
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 364,000 บาท
-เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่
ตําแหน่งครู ตามจํานวนที่จะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับ
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   
รวมเป็นงิน 30,324 บาท X 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 363,888 บาท จึง
ขอตั้งจ่าย 364,000 บาท   
-เป็นไปตามหนังสือกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกองทุนบําเน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560
    
     

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,915,600 บาท
เบิกจ่ายเป็นค่าบําเหน็จของลูกจ้างประจํา  เพื่อปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 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. นายวิชัย  สันชิต                   เดือนละ  10,585  บาท  
6. นายละออ  บุญส่ง                เดือนละ  11,619  บาท
7. นายสมานจิตร  พาสิงห์         เดือนละ  11,619  บาท 
8. นายจันทร์  ฤทธิ์คํา              เดือนละ  15,411  บาท 
9. นางแอนนา  ศรีนวกุล          เดือนละ   11.870 บาท 
10. นางทัศชญา  พุทธศรี         เดือนละ  14,319  บาท 
11. นายวิเชียร  พรมมาซุย       เดือนละ  17,120  บาท 
รวมเป็นเงิน 128,319 บาท X 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,539,828 บาท
และรายนายบรรยง  โนนเปือย   จํานวน  375,686  บาท
รวมทั้งสิ้น 1,915,514 บาท จึงขอตั้งจ่าย 1,915,600 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการบํานาญส่วน
ท้องถิ่น     
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

หมวดรายได้

ก าไรจ าหน่ายทรพัย์หลุด

ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัย์หลุด 1,662,150.00            1,457,589.00             1,503,766.00             

ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร

ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร 341.78                       427.61                        290.11                        

ดอกเบี้ยรบัจ าน า

ดอกเบี้ยรบัจ าน า 9,559,152.25            9,227,479.00             10,267,221.25           

รายไดเ้บ็ดเตล็ด

รายไดเ้บ็ดเตล็ด 5,348.00                    3,299.80                     -                              

รวมหมวดรายได้ 11,226,992.03         10,688,795.41          11,771,277.36          

หมวดเงนิไดอ้ืน่

บ าเหน็จรางวลั รอ้ยละ 20% 936,305.24               1,121,766.09             961,467.13                

เงนิท านุบ ารุงทอ้งถิน่ 30% 1,404,457.86            1,682,649.13             1,442,200.69             

ทนุด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% 2,340,763.11            2,804,415.23             2,403,667.82             

รวมหมวดเงนิไดอ้ืน่ 4,681,526.21           5,608,830.45            4,807,335.64            

รวมรายรบัท ัง้สิน้ 15,908,518.24         16,297,625.86          16,578,613.00          

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบกลาง 3,419,313.29            3,525,685.72             3,689,740.81             

งบบคุลากร 1,302,240.00            1,487,917.00             1,465,207.61             

งบด าเนินงาน 758,233.24               738,486.84                722,392.41                

งบลงทนุ -                             -                              -                              

งบรายจ่ายอืน่ 4,737,126.21            5,665,030.45             4,869,135.64             

รวมรายจ่าย 10,216,912.74         11,417,120.01          10,746,476.47          

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรบัเฉพาะกจิการ กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบา้นไผ่

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรบัจริง

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกจิการ กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบา้นไผ ่

ค าแถลงงบประมาณ



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 18,620,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 12,020,500 บาท

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 2,000,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 2,000,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์     

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวม 20,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 20,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง
เดือนกันยายน 2562  เป็นเกณฑ์   

ดอกเบี้ยรับจํานํา รวม 10,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 10,000,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของ เดือนตุลาคม 2561 ถึง
เดือน กันยายน 2562 เป็นเกณฑ์     

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 500 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ    

รายได้อื่น  เป็นเงิน 6,600,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 1,980,000 บาท

เงินทํานุบํารุุงท้องถิ่น  30 %   ของกําไรสุทธิประจําปีงบประมาณ  2562   

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,300,000 บาท
เงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50 % ของกําไรสุทธิประจําปีงบ
ประมาณ 2562   

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,320,000 บาท
บําเน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิประจําปีงบประมาณ 2562    

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอ บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,850,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,950,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,950,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,870,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจําของพนักงานสถานธนานุบาล      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล     
 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,441,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 867,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบฯ                                              

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานสถานธนานุ
บาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ได้ตามระเบียบฯ      

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรี      

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 180,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  และผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ  และเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจ
สอบทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล     

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 187,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสม  ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล       

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอ บ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น
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ค่าอาหาร จํานวน 130,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาล          

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุดให้แก่คณะกรรมการและ
พนักงานสถานธนานุบาลในวันประมูลจําหน่ายทรัพย์หลุด       

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ       
 

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง   
   

ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 92,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างเหมาบริการทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงานของสถานธนานุบาล    

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล    

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล    

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงานของสถานธนา
นุบาล    

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 3,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน    

ค่าวารสาร จํานวน 4,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล    

ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงินของสถานธนานุบาล     
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ค่าอากรแสตมป์ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์  ในการใช้เช็คเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
ของสถานธนานุบาล    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองให้แก่ผู้มาตรวจเยี่ยม
และตรวจงานของสถานธนานุบาล        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่่น ๆ รวม 60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ และเป็นค่าพาหนะให้กับพนักงาน
บัญชี และพนักงานรักษาสถานที่ฯ ที่เดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงาน
อื่นเป็นประจํา     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 90,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล    

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆของสถานธนานุ
บาล    

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาล    

ค่าวัสดุ รวม 201,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาลและวัสดุ
อื่น ๆ  ที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดได้แล้ว     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานธนานุบาล      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสถานธนานุบาล  และรวม
ถึงเครื่องใช้และอุปกรณ์ทําความสะอาด                    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อนํามาซ่อมแซมหรือต่อเติม
อาคารสถานธนานุบาล     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 4,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน  สายไมล์ เพลา นํ้ามัน
เบรก หัวเทียน  น็อต และอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  นํ้ามันเครื่อง นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามัน E20  นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวรับจํานํา ใบเสร็จรับเงิน  และวัสดุอื่นที่อยู่
ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน
ประเภทค่าวัสดุดังกล่าวข้างต้น เช่น กระถาง
ต้นไม้,ต้นไม้,ปุ๋ย,จอบ,จานพรวน  ฯลฯ    

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

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล    

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 6,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของสถานธนานุบาล     

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     
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งบลงทุน  เป็นเงิน 56,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 56,000 บาท
เครื่องปรับอากาศ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู          
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสํามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5          
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน         
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์          
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัด
ซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงก
ว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี้   สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู  3,000
  บาท
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-121 ลําดับ
ที่ 1  

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 6,667,800 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 6,667,800 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 67,800 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่สํานักงาน  จ.ส.ท. ตามที่กําหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี      

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 1,980,000 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเงินอุดหนุนนําไปบูรณะ หรือ
ทํานุบํารุงท้องถิ่น ซึ่งกําหนดตั้งจ่ายไว้ 30% ของกําไรสุทธิ ตั้งจ่ายจาก
กําไรสุทธิปี 2562         

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,300,000 บาท
สําหรับจ่ายให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หรือทุนดําเนินการของสถานธนานุบาลซึ่งตั้งจ่ายไว้ 50 %  ของกําไร
สุทธิ ตั้งจ่ายจากกําไรสุทธิปี 2562       

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,320,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด  ระดับเทศบาล  พนักงานสถานธนา
นุบาล และสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกําหนดตั้ง
จ่ายไว้ 20%  ของกําไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากกําไรสุทธิปี 2562       
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งบกลาง  เป็นเงิน 5,736,000 บาท
งบกลาง รวม 5,736,000 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 236,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน
ธนานุบาล  ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ซึ่งสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับรองแล้วตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
สวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2555
  

ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จํานวน 5,500,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีให้แก่ ธนาคารกรุง
ไทย  จํากัด  (มหาชน)  สาขาบ้านไผ่  ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกําหนด
-สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีให้แก่ ธนาคารออมสิน สาขา
บ้านไผ่ ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกําหนด   
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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 1,215,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 25,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,915,600

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจราจร 70,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับสมา
คม ส.ท.ท.

237,700

เงินสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 100,000

เงินสมทบทุนให้กอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

700,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 300,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 5,379,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 701,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 38,380,800

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 28,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,803,500

สํารองจ่าย 601,540

เบียยังชีพคนพิการ 9,292,800

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 364,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 1,215,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 25,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,915,600

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจราจร 70,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับสมา
คม ส.ท.ท.

237,700

เงินสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 100,000

เงินสมทบทุนให้กอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

700,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 300,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 5,379,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 701,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 38,380,800

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 28,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,803,500

สํารองจ่าย 601,540

เบียยังชีพคนพิการ 9,292,800

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 364,000
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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)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 261,900 149,300 426,700 3,087,000 812,100

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 23,500 15,900 33,500 185,000 41,200

เงินเดือนพนักงาน 315,800 2,139,500 2,146,400 2,517,600 832,500 3,833,600

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 6,747,800 278,400

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 85,200 36,000 18,000 163,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 140,000 45,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

291,200

ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 10,000 5,000 150,000 38,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 140,000 3,252,000

ค่าจ้างตีเส้นจราจร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 351,000 351,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,563,700 3,563,700

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
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 4,456,400 2,527,600 2,016,200 13,737,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 9,800 9,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 3,481,380 519,800 4,292,780

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 338,420 223,700 85,300 946,520

เงินเดือนพนักงาน 24,228,800 1,337,300 15,185,800 52,537,300

เงินวิทยฐานะ 3,703,800 3,703,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,400 1,951,500 498,100 9,720,200

เงินประจําตําแหน่ง 121,200 636,000 1,144,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 97,600 40,000 174,000 556,600

ค่าเบียประชุม 40,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

121,000 100,000 600,000 1,112,200

ค่าเช่าบ้าน 21,600 69,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 45,000 110,000 383,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 30,000 700,000 4,122,000

ค่าจ้างตีเส้นจราจร 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

ค่าจ้างทําโครงติดตัง
ป้ายในเขตเทศบาล

ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์ใน
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

480,000

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

96,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง 
ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ
ประเภทต่างๆ 75,000 65,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ประเภทต่างๆ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

6,360,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด
ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานนวดแผน
ไทย

96,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกปฏิบัติงานในการ
จัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าในตลาด 
จุดผ่อนผัน หาบเร่แผง
ลอย รวมทังกิจการที่น่า
รังเกียจ และอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ค่าจ้างเหมาบุคลากรทํา
ความสะอาดอาคาร
ศูนย์บริการฯและดูแล
เครื่องมือเครื่องใช้ให้
ปราศจากเชือ ประจํา
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

192,000

ค่าจ้างเหมาบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
บันทึกข้อมูล

384,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างทําโครงติดตัง
ป้ายในเขตเทศบาล 50,000 50,000

ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์ใน
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

480,000

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

96,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง 
ๆ 200,000 200,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ประเภทต่างๆ 684,000 824,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ประเภทต่างๆ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

6,360,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด 96,000 96,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานนวดแผน
ไทย

96,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกปฏิบัติงานในการ
จัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าในตลาด 
จุดผ่อนผัน หาบเร่แผง
ลอย รวมทังกิจการที่น่า
รังเกียจ และอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

576,000 576,000

ค่าจ้างเหมาบุคลากรทํา
ความสะอาดอาคาร
ศูนย์บริการฯและดูแล
เครื่องมือเครื่องใช้ให้
ปราศจากเชือ ประจํา
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

192,000

ค่าจ้างเหมาบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
บันทึกข้อมูล

384,000
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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

ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติ
การการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

864,000

ค่าจ้างเหมาพนักงาน
พ่นสารเคมีและควบคุม
โรค

192,000

ค่ารับวารสาร นิตยสาร 
สิ่งพิมพ์ต่างๆและค่า
จ้างเหมาบริการ

370,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมหอกระจายข่าว
ชุมชน

585,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการมีงานทํา ของ
นักเรียน นักศึกษา ให้
มีรายได้ระหว่างเรียน

300,000

จ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานักงานและ
อาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ และ
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ

จ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร สํานัก
งานกองช่าง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, 
ห้องประชุมเล็ก

96,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด

จ้างเหมาบุคคลภาย
นอกรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการ
รายจ่ายเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม และผลงาน
ของเทศบาล และ
ประเพณีท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติ
การการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

864,000

ค่าจ้างเหมาพนักงาน
พ่นสารเคมีและควบคุม
โรค

192,000

ค่ารับวารสาร นิตยสาร 
สิ่งพิมพ์ต่างๆและค่า
จ้างเหมาบริการ

370,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมหอกระจายข่าว
ชุมชน

585,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการมีงานทํา ของ
นักเรียน นักศึกษา ให้
มีรายได้ระหว่างเรียน

300,000

จ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานักงานและ
อาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ และ
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ

672,000 672,000

จ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร สํานัก
งานกองช่าง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, 
ห้องประชุมเล็ก

96,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด

576,000 576,000

จ้างเหมาบุคคลภาย
นอกรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการ

384,000 384,000

รายจ่ายเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม และผลงาน
ของเทศบาล และ
ประเพณีท้องถิ่น

600,000 600,000
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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

รายจ่ายเพื่อพัฒนา
เว็บไซต์ เพื่อการ
บริการข้อมูล
สารสนเทศของหน่วย
งาน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (กองช่าง) 480,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,000 150,000

ค่าทดแทนกรณีสภาพ
แวดล้อมเสื่อมโทรม
เนื่องจากระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
(กองช่าง)

100,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงหรีด พวงมาลา

ค่าสินไหมทดแทน

โครงการกฎหมายควร
รู้
โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนบ้านไผ่เกมส์ 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อพัฒนา
เว็บไซต์ เพื่อการ
บริการข้อมูล
สารสนเทศของหน่วย
งาน

20,000 20,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (กองช่าง) 480,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ 290,000 290,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 480,000 490,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

250,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000 750,000 920,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

210,000

ค่าทดแทนกรณีสภาพ
แวดล้อมเสื่อมโทรม
เนื่องจากระบบกําจัด
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
นักเรียนบ้านไผ่เกมส์ 70,000
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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

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ

300,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน เพื่อเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

75,000

โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลเกมส์ 70,000

โครงการแข่งขันเซปัก
ตะกร้อเพื่อเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

70,000

โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเด่น
โครงการค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

20,000

โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ
ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่
โครงการจัดการเลือก
ตัง

โครงการจัดการสิ่งแวด
ล้อมแนวใหม่แบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ

300,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน เพื่อเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

75,000

โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลเกมส์ 70,000

โครงการแข่งขันเซปัก
ตะกร้อเพื่อเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

70,000

โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเด่น 5,000 5,000

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

30,000 30,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

20,000

โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ
ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

100,000 100,000

โครงการจัดการเลือก
ตัง 3,000,000 3,000,000

โครงการจัดการสิ่งแวด
ล้อมแนวใหม่แบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
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

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวันสําคัญของชาติ

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย
โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
วันสถาปนา อปพร.

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึนปีใหม่ 50,000

โครงการจัดงานประ
เพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 300,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ส่วนร่วม

โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานทางการศึกษา

โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กร
ภาคประชาชน

280,000

โครงการจัด
ระเบียบการจําหน่าย
สินค้าบนถนนทางเท้า
และการจราจร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวันสําคัญของชาติ

500,000 500,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 30,000 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสถาปนา อปพร. 10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึนปีใหม่ 50,000

โครงการจัดงานประ
เพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000 100,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 300,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ส่วนร่วม

150,000 150,000

โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานทางการศึกษา

200,000 200,000

โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กร
ภาคประชาชน

280,000

โครงการจัด
ระเบียบการจําหน่าย
สินค้าบนถนนทางเท้า
และการจราจร

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชาวบ้านไผ่
ร่วมใจลดการใช้นํามัน
ทอดซํา

10,000

โครงการชุมชนรวม
พลัง  ลดโลกร้อน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

10,000

โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (กอง
ช่าง)

50,000

โครงการถนนคนเดิน
เพลินเมืองไผ่
โครงการถนนใส่ใจสิ่ง
แวดล้อม

โครงการทอดผ้าป่า
ขยะ(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

20,000

โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000

โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย
โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่พนักงานและลูกจ้าง

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  14:05:33 หน้า : 15/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชาวบ้านไผ่
ร่วมใจลดการใช้นํามัน
ทอดซํา

10,000

โครงการชุมชนรวม
พลัง  ลดโลกร้อน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

10,000

โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (กอง
ช่าง)

50,000

โครงการถนนคนเดิน
เพลินเมืองไผ่ 50,000 50,000

โครงการถนนใส่ใจสิ่ง
แวดล้อม 50,000 50,000

โครงการทอดผ้าป่า
ขยะ(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

20,000

โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

15,000 15,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

1,500,000 1,500,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000

โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่พนักงานและลูกจ้าง

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจัด
ตังอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเครือข่ายอาสา
สมัครฝ่ายทะเบียน
ประจําชุมชน
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนประสิทธิภาพอาสา
สมัครด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

โครงการฝึกอบรมยุว 
อปพร. และยุวเทศกิจ
โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการส่ง
เสริมบทบาทการ
พัฒนาสตรี

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเสริม
สร้างภาวะผู้นําคณะ
กรรมการชุมชนและ
องค์กรในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

1,700,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและพัฒนาราย
ได้ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจัด
ตังอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

350,000 350,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเครือข่ายอาสา
สมัครฝ่ายทะเบียน
ประจําชุมชน

20,000 20,000

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

600,000 600,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนประสิทธิภาพอาสา
สมัครด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

200,000 200,000

โครงการฝึกอบรมยุว 
อปพร. และยุวเทศกิจ 25,000 25,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการส่ง
เสริมบทบาทการ
พัฒนาสตรี

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเสริม
สร้างภาวะผู้นําคณะ
กรรมการชุมชนและ
องค์กรในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

1,700,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและพัฒนาราย
ได้ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)

โครงการพัฒนา
พนักงานครูโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก 
เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

50,000

โครงการเรารักบ้านไผ่ 150,000

โครงการเรารักบ้านไผ่
รักษ์สิ่งแวดล้อม (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

10,000

โครงการเลือกตัง
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชน ทัง 39 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

30,000

โครงการวันเยาวชน 100,000

โครงการสงเคราะห์
เครื่องกันหนาวแก่ผู้
ด้อยโอกาส

50,000

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาในชุมชน 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)

1,500,000 1,500,000

โครงการพัฒนา
พนักงานครูโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

147,000 147,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

100,000 100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

60,000 60,000

โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก 
เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

50,000

โครงการเรารักบ้านไผ่ 150,000

โครงการเรารักบ้านไผ่
รักษ์สิ่งแวดล้อม (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

10,000

โครงการเลือกตัง
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชน ทัง 39 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

30,000

โครงการวันเยาวชน 100,000

โครงการสงเคราะห์
เครื่องกันหนาวแก่ผู้
ด้อยโอกาส

50,000

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาในชุมชน 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

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

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่อง
เที่ยวในสถานศึกษา
โครงการส่งเสริม
พนักงานครู พนักงาน
เทศบาล และนักเรียน
สังกัดเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา

15,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุ
งอายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่
โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่
โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

200,000 200,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่อง
เที่ยวในสถานศึกษา

100,000 100,000

โครงการส่งเสริม
พนักงานครู พนักงาน
เทศบาล และนักเรียน
สังกัดเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา

15,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุ
งอายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 581,500 581,500

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

79,600 79,600

โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน 386,000 386,000

โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

55,500 55,500

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

2,305,100 2,305,100
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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 
(รายหัวส่วนเพิ่ม : 
Top Up)
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับ
ปรุงห้องสมุด

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น

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 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

314,500 314,500

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัวส่วนเพิ่ม : 
Top Up)

193,000 193,000

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
ท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น

250,000 250,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

53,900 53,900

โครงการสนับสนุนค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

185,000 185,000

โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 656,100 656,100

โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

37,000 37,000
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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
อุปกรณ์การเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถาน
ศึกษา

โครงการสาธารณสุข
ผสมผสานเชิงรุก 20,000

โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานชุมชนเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

10,000

โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000

โครงการอบรมครูและ
ศึกษาดูงานในประเทศ
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกฎหมายที่เกี่ยว
ข้องแก่บุคลากรใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่
โครงการอบรมทิศทาง
การพัฒนาและ
กระบวนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน 372,300 372,300

โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

37,000 37,000

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถาน
ศึกษา

200,000 200,000

โครงการสาธารณสุข
ผสมผสานเชิงรุก 20,000

โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานชุมชนเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

10,000

โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000

โครงการอบรมครูและ
ศึกษาดูงานในประเทศ 300,000 300,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกฎหมายที่เกี่ยว
ข้องแก่บุคลากรใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

50,000 50,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

300,000 300,000

โครงการอบรมทิศทาง
การพัฒนาและ
กระบวนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

300,000 300,000
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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

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังและการพัสดุ

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขันพืนฐานและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่
โครงการอบรมเสริม
สร้างประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ

30,000

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 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 110,000 23,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังและการพัสดุ

30,000 30,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขันพืนฐานและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

150,000 150,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

30,000 30,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
และขยายพันธุ์โค 
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

30,000

โครงการอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

3,390,000 3,390,000

โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

910,000 910,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 320,000 780,000 3,230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 65,000 223,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 110,000 90,000 960,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 30,000 340,000 650,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  14:05:33 หน้า : 28/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 2,000 505,000 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 10,000 50,000 2,200,000 150,000

วัสดุกีฬา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 10,000 400,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 80,000 230,000 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000 200,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 950,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 80,000 5,000 105,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 100,000 50,000 35,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 35,000 150,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องโทรสาร

เครื่องปรับอากาศ 29,900

ชันวางหนังสือ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 10,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000 16,000 140,000 751,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 100,000 340,000 250,000 3,100,000

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 15,000 109,000 639,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 370,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,477,000 5,477,000

วัสดุการเกษตร 30,000 235,000

วัสดุก่อสร้าง 170,000 25,000 48,000 1,203,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000 33,000 48,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 25,000 390,000 735,000

วัสดุอื่น 3,000 23,000

วัสดุการศึกษา 155,500 155,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 500,000 500,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 230,000 60,000 190,000 665,000

ค่าไฟฟ้า 800,000 45,000 2,310,000 3,490,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 100,000 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 32,400 120,000 157,400

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น 18,000 18,000

เครื่องโทรสาร 30,000 30,000

เครื่องปรับอากาศ 28,600 56,000 114,500

ชันวางหนังสือ 80,000 80,000
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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

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อน 16,000

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 
10
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 
7

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

เครื่องคอมพิวเตอร์ 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า (สําหรับงาน
ประมวลผล)

เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า (สําหรับศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร)

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับผลิตสื่อผสม

เครื่องพิมพ์ 8,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี
อุปกรณ์สําหรับยืนยัน
ตัวตนเข้าใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ต 
(Authentication)

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อน 16,000

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 
10 35,000 35,000

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 
7 30,000 30,000

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี 55,000 55,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 40,000 40,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 67,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า (สําหรับงาน
ประมวลผล)

57,600 57,600

เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า (สําหรับศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร)

45,600 45,600

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับผลิตสื่อผสม 88,000 88,000

เครื่องพิมพ์ 8,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 16,000 16,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี 10,000 10,000

อุปกรณ์สําหรับยืนยัน
ตัวตนเข้าใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ต 
(Authentication)

100,000 100,000

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

7,000 7,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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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

แท่นเจาะคอนกรีต 30,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 57,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 20,000

เครื่องรับส่งวิทยุ

ชุดลูกข่ายหอกระจา
ยข่าวแบบไร้สาย
เสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อ
สาร

หอกระจายข่าวชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

640,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 
หมายเลขทะเบียน ตค
-3110 ขอนแก่น

500,000

ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 
หมายเลขทะเบียน ตค
-472 ขอนแก่น

500,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมนําหอยโข่ง 4,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องขูดหินปูน 35,000

เครื่องฉายแสงหลอด 
LED 28,000

เครื่องปั่นและผสมสาร
อุดฟัน 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

แท่นเจาะคอนกรีต 30,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 57,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 20,000

เครื่องรับส่งวิทยุ 56,000 56,000

ชุดลูกข่ายหอกระจา
ยข่าวแบบไร้สาย 450,000 450,000

เสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อ
สาร 100,000 100,000

หอกระจายข่าวชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

640,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point)

69,000 69,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 
หมายเลขทะเบียน ตค
-3110 ขอนแก่น

500,000

ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ 
หมายเลขทะเบียน ตค
-472 ขอนแก่น

500,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมนําหอยโข่ง 4,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องขูดหินปูน 35,000

เครื่องฉายแสงหลอด 
LED 28,000

เครื่องปั่นและผสมสาร
อุดฟัน 12,000
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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

ชุดแปรงกวาดถนน 100,000

ถังบรรจุขยะมูลฝอย 340,000

รถจักรยานยนต์

รถโดยสารขนาด 12 ที่
นั่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 1,980,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องช็อตสลบสัตว์ 128,000

พัดลมอุตสาหกรรม 13,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนน
สว่าง)

50,000

ก่อสร้างราวกันระเบียง
หน้าห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2

50,000

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบบ่อ
บําบัดสิ่งปฏิกูล

500,000

ก่อสร้างสวนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 (หนองงิว)

2,000,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอยสาธารณะ ซอย
แยกถนนผังเมือง บ้าน
เกิง  แยกที่ 1 (ชุมชน
บ้านข่าพัฒนา)

478,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ชุดแปรงกวาดถนน 100,000

ถังบรรจุขยะมูลฝอย 340,000

รถจักรยานยนต์ 81,600 81,600

รถโดยสารขนาด 12 ที่
นั่ง 1,288,000 1,288,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 1,980,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องช็อตสลบสัตว์ 128,000

พัดลมอุตสาหกรรม 13,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนน
สว่าง)

50,000

ก่อสร้างราวกันระเบียง
หน้าห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2

50,000

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบบ่อ
บําบัดสิ่งปฏิกูล

500,000

ก่อสร้างสวนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 (หนองงิว)

2,000,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอยสาธารณะ ซอย
แยกถนนผังเมือง บ้าน
เกิง  แยกที่ 1 (ชุมชน
บ้านข่าพัฒนา)

478,000
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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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ถนนสาธารณะ ถนน
โนนสว่าง (ช่วงที่ 2) 
จากสามแยกซอยเจริญ
สุข 4

2,200,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ถนนประพัฒน์พัฒนา 
ซอย 1

384,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนกกแดง ซอย 4 
(ข้างพรนิภา
คาร์แคร์)(ชุมชนกก
แดง)

667,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ซอยแก้วทรานี 2 (ช่วง
ที่ 2) (ชุมชนแก้วทรา
นี)

448,500

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ถนนยิ่งยง ซอย 4/1 
(ชุมชนยิ่งยง)

211,440

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ถนนสาธารณะ 
ถนนหลัง ขก. 10 
(หน้าบ้านเอสัน) 
(ชุมชนจัดสรร)

1,036,300

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยคําเปี่ยงพัฒนา

539,000

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยประปา 1/2 
(ชุมชนประปาบ้านไผ่)

411,440
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ถนนสาธารณะ ถนน
โนนสว่าง (ช่วงที่ 2) 
จากสามแยกซอยเจริญ
สุข 4

2,200,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ถนนประพัฒน์พัฒนา 
ซอย 1

384,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนกกแดง ซอย 4 
(ข้างพรนิภา
คาร์แคร์)(ชุมชนกก
แดง)

667,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ซอยแก้วทรานี 2 (ช่วง
ที่ 2) (ชุมชนแก้วทรา
นี)

448,500

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ถนนยิ่งยง ซอย 4/1 
(ชุมชนยิ่งยง)

211,440

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ถนนสาธารณะ 
ถนนหลัง ขก. 10 
(หน้าบ้านเอสัน) 
(ชุมชนจัดสรร)

1,036,300

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยคําเปี่ยงพัฒนา

539,000

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยประปา 1/2 
(ชุมชนประปาบ้านไผ่)

411,440
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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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยศาลเจ้า ซอย 5

905,000

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยสมประสงค์ 2 
(ชุมชนสมประสงค์)

1,306,600

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนข้างศูนย์สุขภาพ 
ชุมชนบ้านเกิง (ด้าน
ทิศตะวันออก)

804,000

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนมิตรภาพ ซอย 2 
(ด้านทิศเหนือ)

2,638,000

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ซอยประปา 1/1 
(ชุมชนประปาบ้านไผ่)

322,480

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ซอยประปา 1/3 
(ชุมชนประปาบ้านไผ่)

667,200

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ซอยประปา 1/5 
(ชุมชนประปาบ้านไผ่)

611,600

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ถนนบ้านเกิง ซอย 4 
(ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)

444,800

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ถนนหนองลุมพุก ซอย 
9 (ชุมชนหนองลุมพุก)

578,200

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ถนนสาธารณะ 
ถนนนบ้านเกิง ซอย 
15

589,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยศาลเจ้า ซอย 5

905,000

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยสมประสงค์ 2 
(ชุมชนสมประสงค์)

1,306,600

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนข้างศูนย์สุขภาพ 
ชุมชนบ้านเกิง (ด้าน
ทิศตะวันออก)

804,000

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนมิตรภาพ ซอย 2 
(ด้านทิศเหนือ)

2,638,000

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ซอยประปา 1/1 
(ชุมชนประปาบ้านไผ่)

322,480

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ซอยประปา 1/3 
(ชุมชนประปาบ้านไผ่)

667,200

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ซอยประปา 1/5 
(ชุมชนประปาบ้านไผ่)

611,600

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ถนนบ้านเกิง ซอย 4 
(ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)

444,800

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ซอยสาธารณะ 
ถนนหนองลุมพุก ซอย 
9 (ชุมชนหนองลุมพุก)

578,200

ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.ถนนสาธารณะ 
ถนนนบ้านเกิง ซอย 
15

589,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  14:05:33 หน้า : 40/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 800,000

ปรับปรุงผิวจราจร ซอย
สาธารณะ ซอยแก้ว
ทรานี

1,031,000

ปรับปรุงผิวจราจรซอย
สาธารณะ ถนนบ้าน
เกิง ซอย 17 (ชุมชน
หมู่สี่พัฒนา)

176,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

ต่อเติมกันสาดหน้า
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2

70,000

ต่อเติมโครงหลังคา
เหล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 (บ้านเกิง)

100,000

ต่อเติมราวบันไดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ

150,000

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่

150,000

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์
บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

400,000

ปรับปรุงห้องทํางาน
ปลัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่และหน้าห้อง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 800,000

ปรับปรุงผิวจราจร ซอย
สาธารณะ ซอยแก้ว
ทรานี

1,031,000

ปรับปรุงผิวจราจรซอย
สาธารณะ ถนนบ้าน
เกิง ซอย 17 (ชุมชน
หมู่สี่พัฒนา)

176,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

ต่อเติมกันสาดหน้า
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2

70,000

ต่อเติมโครงหลังคา
เหล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 (บ้านเกิง)

100,000

ต่อเติมราวบันไดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ

150,000

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่

150,000

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์
บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

400,000

ปรับปรุงห้องทํางาน
ปลัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่และหน้าห้อง

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  14:05:33 หน้า : 42/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

780,000

สนับสนุนโครงการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
เพิ่มรายได้ให้กับท้อง
ถิ่น (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

530,100

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการ
ศาสนาในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

210,000

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อําเภอบ้านไผ่
อุดหนุนโครงการ
บริจาคโลหิตช่วยชีวิต
เพื่อนมนุษย์

10,000

อุดหนุนมูลนิธิบ้านไผ่
การกุศลสงเคราะห์
อุดหนุนสมาคมปุ
งเถ่ากงม่า

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ประปาสาธารณะใน
เขตเทศบาล

500,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาล

500,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

780,000

สนับสนุนโครงการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
เพิ่มรายได้ให้กับท้อง
ถิ่น (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

530,100

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการ
ศาสนาในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

210,000

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อําเภอบ้านไผ่ 20,000 20,000

อุดหนุนโครงการ
บริจาคโลหิตช่วยชีวิต
เพื่อนมนุษย์

10,000

อุดหนุนมูลนิธิบ้านไผ่
การกุศลสงเคราะห์ 50,000 50,000

อุดหนุนสมาคมปุ
งเถ่ากงม่า 50,000 50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ประปาสาธารณะใน
เขตเทศบาล

500,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาล

500,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

7,400,000 7,400,000
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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

เงินอุดหนุนในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่มาตรฐานการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตเทศบาล

อุดหนุนจังหวัด
ขอนแก่น
อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
บ้านไผ่

อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่

รวม 62,165,140 1,615,200 22,912,660 1,810,000 8,129,900 35,928,500 930,500 9,825,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่มาตรฐานการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตเทศบาล

330,000 330,000

อุดหนุนจังหวัด
ขอนแก่น 30,000 30,000

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
บ้านไผ่ 30,000 30,000

อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ 25,000 25,000

รวม 67,157,400 9,326,700 45,198,100 265,000,000
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