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ส่วนท่ี 1

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ าเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาล
บัดน้ี ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลจะได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน  169,410,100.38  บาท

1.1.2  เงินสะสม  161,566,878.71  บาท

1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  54,062,042.57  บาท

        รวม  3,034,900   บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง  24,849,907.89  บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ณวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(1) รายรับจริงท้ังส้ิน  185,089,133.68 บาท  ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 2,995,554.00             บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,902,572.00             บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,717,703.62             บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,525,678.15             บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 667,056.00               บาท

หมวดรายได้จากทุน -                         บาท

หมวดภาษีจัดสรร 82,226,746.91           บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 89,053,823.00           บาท
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1,371,166.80 บาท

1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  2  โครงการ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต่อสภาเทศบาลอีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปน้ี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีสถานะการเงิน ดังน้ี



(3) รายจ่ายจริง  จ านวน  143,558,758.55  บาท  ประกอบด้วย

งบกลาง 35,238,891.80           บาท

งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 55,770,853.00           บาท

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 41,263,229.32           บาท

งบลงทุน  (หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 6,036,180.00             บาท

งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน) -                         บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 5,249,604.43             บาท
(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 92,100.00                 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 1,706,780.00             บาท

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม -                         บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีรายรับจริง  17,217,753.07   บาท
รายจ่ายจริง  12,073,606.24  บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสม./ อ่ืนๆ 105,000,000.00         บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล -                         บาท

ก าไรสุทธิ 5,085,593.85             บาท

เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 123,803.53               บาท

ทรัพย์จ าน า 81,463,800.00           บาท



รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 12,805,971.50        12,333,000          12,605,000          

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 10,223,532.20        7,646,000           8,687,600           

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,904,319.48         3,077,000           2,682,000           

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,730,080.64         1,980,000           1,980,000           

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,153,163.00         835,000              1,136,000           

หมวดรายได้จากทุน -                      1,000                 1,000                 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 33,817,066.82       25,872,000         27,091,600         

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 114,299,194.24      114,300,000        117,242,000        

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 114,299,194.24     114,300,000       117,242,000       

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 108,772,656.00      124,828,000        109,666,400        

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 108,772,656.00     124,828,000       109,666,400       

รวม 256,888,917.06     265,000,000       254,000,000       

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายรับ



รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 54,951,795.92         62,165,140               53,253,000           

งบบุคลากร 73,482,805.80         92,247,100               94,614,500           

งบด าเนินงาน 71,612,709.49         71,921,800               66,841,600           

งบลงทุน 25,332,035.00         28,200,860               28,458,100           

งบรายจ่ายอ่ืน -                       -                          -                     

งบเงินอุดหนุน 9,659,593.64          10,465,100               10,832,800           

รวมจ่ายจากงบประมาณ 235,038,939.85      265,000,000            254,000,000        

รวม 235,038,939.85      265,000,000            254,000,000        

หมายเหตุ 

1. งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว

2. งบด าเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน  หมายถึง  ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

4. งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง หมวดรายจ่ายอ่ืน

5. งบเงินอุดหนุน หมายถึง หมวดเงินอุดหนุน

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายจ่าย



1 ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2564 254,000,000.00  บาท (1)

2 งบประมาณรายจ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35 ฯ ตามรายการดังต่อไปน้ี

ล าดับท่ี ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ

1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 32,625,200        

2 เงินประจ าต าแหน่ง 1,144,800          

3 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลฯ 922,000             

4 เงินวิทยฐานะ 42,000              

5 เงินค่าจ้างประจ า 9,838,700          

6 เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจ า 55,600              

7 เงินค่าจ้างช่ัวคราว 10,730,300        

8 เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างช่ัวคราว 676,300             

9 เงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร 496,000             

10 เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 69,600              

11 เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพพนักงาน / ลูกจ้างท่ีตายในระหว่างรับราชการ 50,000              

12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 658,000             

13 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 2,689,800          

14 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 2,076,900          

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

16 เงินรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 100,000             

รวม 62,539,200       (2)

หมายเหตุ   :  คิดเป็นร้อยละ  24.62  ของรายจ่ายท่ีต้ังจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ  2564

การค านวณ = ยอดรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564  x 100 62,539,200.00     X  100

     ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2564  254,000,000.00

 = 24.62               %

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม  มาตรา  35 

 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542



ของ

งบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติ

อ าเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ส่วนท่ี 2

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เร่ือง



ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารท่ัวไป 45,128,600                    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9,726,900                      

ด้านการบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 66,313,200                    

แผนงานสาธารณสุข 10,405,700                    

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 979,900                        

แผนงานเคหะและชุมชน 36,615,600                    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,137,600                      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,990,000                      

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,071,000                    

แผนงานการพาณิชย์ 1,378,500                      

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 53,253,000                    

254,000,000                 งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 25,774,300 0 0 25,774,300
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,154,700 0 0 6,154,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,619,600 0 0 19,619,600

งบดําเนินงาน 10,487,000 2,992,000 2,875,000 16,354,000
    ค่าตอบแทน 1,060,000 40,000 630,000 1,730,000

    ค่าใช้สอย 6,421,000 2,060,000 1,400,000 9,881,000

    ค่าวัสดุ 686,000 292,000 455,000 1,433,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,320,000 600,000 390,000 3,310,000

งบลงทุน 945,300 854,000 941,000 2,740,300
    ค่าครุภัณฑ์ 295,300 854,000 941,000 2,090,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 650,000 0 0 650,000

งบเงินอุดหนุน 260,000 0 0 260,000
    เงินอุดหนุน 260,000 0 0 260,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

หน้า : 1/11



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 37,466,600 3,846,000 3,816,000 45,128,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

หน้า : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 6,279,900 0 0 6,279,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,279,900 0 0 6,279,900

งบดําเนินงาน 0 1,057,000 1,680,000 2,737,000
    ค่าตอบแทน 0 15,000 170,000 185,000

    ค่าใช้สอย 0 926,000 790,000 1,716,000

    ค่าวัสดุ 0 116,000 615,000 731,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 105,000 105,000

งบลงทุน 0 0 450,000 450,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 450,000 450,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 260,000 260,000
    เงินอุดหนุน 0 0 260,000 260,000

                              รวม 6,279,900 1,057,000 2,390,000 9,726,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

หน้า : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 37,379,600 0 0 37,379,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 37,379,600 0 0 37,379,600

งบดําเนินงาน 1,676,600 16,078,200 2,990,800 20,745,600
    ค่าตอบแทน 163,600 0 53,200 216,800

    ค่าใช้สอย 1,206,000 9,623,100 2,210,100 13,039,200

    ค่าวัสดุ 305,000 5,545,100 549,500 6,399,600

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 910,000 178,000 1,090,000

งบลงทุน 75,000 320,000 0 395,000
    ค่าครุภัณฑ์ 75,000 320,000 0 395,000

งบเงินอุดหนุน 0 7,793,000 0 7,793,000
    เงินอุดหนุน 0 7,793,000 0 7,793,000

                              รวม 39,131,200 24,191,200 2,990,800 66,313,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

หน้า : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 5,316,100 0 0 0 5,316,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,316,100 0 0 0 5,316,100

งบดําเนินงาน 954,000 833,000 79,000 1,875,000 3,741,000
    ค่าตอบแทน 86,000 186,000 13,000 136,000 421,000

    ค่าใช้สอย 498,000 597,000 50,000 1,444,000 2,589,000

    ค่าวัสดุ 340,000 50,000 16,000 135,000 541,000

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

งบลงทุน 68,600 0 0 500,000 568,600
    ค่าครุภัณฑ์ 68,600 0 0 500,000 568,600

งบเงินอุดหนุน 0 780,000 0 0 780,000
    เงินอุดหนุน 0 780,000 0 0 780,000

                              รวม 6,338,700 1,613,000 79,000 2,375,000 10,405,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

หน้า : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 899,900 0 899,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 899,900 0 899,900

งบดําเนินงาน 0 80,000 80,000
    ค่าใช้สอย 0 80,000 80,000

                              รวม 899,900 80,000 979,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

หน้า : 6/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 13,273,200 0 0 0 0 13,273,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 13,273,200 0 0 0 0 13,273,200

งบดําเนินงาน 0 3,529,000 2,064,000 11,135,000 964,000 17,692,000
    ค่าตอบแทน 0 130,000 0 155,000 0 285,000

    ค่าใช้สอย 0 1,164,000 1,824,000 8,490,000 564,000 12,042,000

    ค่าวัสดุ 0 2,235,000 200,000 2,420,000 400,000 5,255,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 40,000 70,000 0 110,000

งบลงทุน 0 1,025,000 0 3,075,600 0 4,100,600
    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,025,000 0 2,506,000 0 3,531,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 569,600 0 569,600

งบเงินอุดหนุน 0 1,000,000 0 549,800 0 1,549,800
    เงินอุดหนุน 0 1,000,000 0 549,800 0 1,549,800

                              รวม 13,273,200 5,554,000 2,064,000 14,760,400 964,000 36,615,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

หน้า : 7/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 2,528,600 0 2,528,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,528,600 0 2,528,600

งบดําเนินงาน 697,000 1,872,000 2,569,000
    ค่าตอบแทน 65,000 0 65,000

    ค่าใช้สอย 448,000 1,872,000 2,320,000

    ค่าวัสดุ 184,000 0 184,000

งบลงทุน 40,000 0 40,000
    ค่าครุภัณฑ์ 40,000 0 40,000

                              รวม 3,265,600 1,872,000 5,137,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

หน้า : 8/11



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 500,000 1,020,000 1,520,000
    ค่าใช้สอย 500,000 1,020,000 1,520,000

งบลงทุน 280,000 0 280,000
    ค่าครุภัณฑ์ 280,000 0 280,000

งบเงินอุดหนุน 0 190,000 190,000
    เงินอุดหนุน 0 190,000 190,000

                              รวม 780,000 1,210,000 1,990,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

หน้า : 9/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 2,561,400 0 2,561,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,561,400 0 2,561,400

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 160,000 19,723,600 19,883,600
    ค่าครุภัณฑ์ 160,000 0 160,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 19,723,600 19,723,600

                              รวม 3,347,400 19,723,600 23,071,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

หน้า : 10/11



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 601,500 601,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 601,500 601,500

งบดําเนินงาน 777,000 777,000
    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 509,000 509,000

    ค่าวัสดุ 148,000 148,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000

                              รวม 1,378,500 1,378,500
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 53,253,000 53,253,000
    งบกลาง 53,253,000 53,253,000

                              รวม 53,253,000 53,253,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

หน้า : 11/11



โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจ

ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้ึนไว้ 

โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ี เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน  269,866,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 254,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังน้ี

ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารท่ัวไป 45,128,600                                            

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9,726,900                                              

ด้านการบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 66,313,200                                            

แผนงานสาธารณสุข 10,405,700                                            

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 979,900                                                

แผนงานเคหะและชุมชน 36,615,600                                            

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,137,600                                              

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,990,000                                              

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,071,000                                            

แผนงานการพาณิชย์ 1,378,500                                              

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 53,253,000                                            

254,000,000                                        

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    2564

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน





 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564

      

7,850,184.10       8,723,067.01       9,057,399.70       10,000.00           100.00 % 20,000.00           

235,124.05         273,544.90         283,673.80         1,000.00             400.00 % 5,000.00             

0.00 0.00 0.00 8,942,000.00           100.00 % 8,940,000.00       

2,967,041.00       3,120,164.00       3,351,868.00       3,270,000.00       7.03 % 3,500,000.00       

83,940.00           83,240.00           113,030.00         110,000.00         27.27 % 140,000.00         

11,136,289.15    12,200,015.91    12,805,971.50    12,333,000.00    2.21 % 12,605,000.00    

125,910.00         124,860.00         169,545.00         -                     - % -                    

25,182.00           24,972.00           33,909.00           -                     - % -                    
7,352.60             7,275.00             5,946.10             15,000.00           -33.33 % 10,000.00           

640.00               80.00                 20.00                 500.00               -40.00 % 300.00               

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

35,118.00           18,384.30           21,986.10           35,000.00           0.00 % 35,000.00           

2,445,670.00       2,556,610.00       2,589,190.00       2,500,000.00       4.00 % 2,600,000.00       

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

     ภาษีป้าย

     อากรการฆ่าสัตว์

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

ยอดต่าง (%)

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ประมาณการ



 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564ยอดต่าง (%)

รายรับจริง ประมาณการ

55,000.00           55,000.00           55,000.00           55,000.00           0.00 % 55,000.00           

52,400.00           25,100.00           13,400.00           30,000.00           -13.33 % 26,000.00           

22,920.00           23,160.00           21,610.00           25,000.00           0.00 % 25,000.00           

238,100.00         234,700.00         226,240.00         235,000.00         0.00 % 235,000.00         

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.0 2,610.00             120.00               1,000.00             100.00 % 2,000.00             

8,780.00             5,540.00             4,900.00             9,000.00             -11.11 % 8,000.00             

5,030.00             4,710.00             5,530.00             5,000.00             0.00 % 5,000.00             

2,879,625.00       2,911,756.00       2,446,168.00       2,600,000.00       0.00 % 2,600,000.00       

419,700.00         503,440.00         795,610.00         968,000.00         27.27 % 1,232,000.00       

55,300.00           56,600.00           66,550.00           65,000.00           7.69 % 70,000.00           

500.00               2,300.00             1,200.00             2,000.00             50.00 % 3,000.00             

260.00               190.00               190.00               500.00               -40.00 % 300.00               

20,460.00           13,250.00           6,260.00             15,000.00           0.00 % 15,000.00           

21,200.00           25,020.00           23,080.00           30,000.00           0.00 % 30,000.00           

1,475,026.00       302,171.00         3,093,821.00       350,000.00         185.71 % 1,000,000.00       

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข

     ค่าปรับการผิดสัญญา

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว

เพ่ือการโฆษณา

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน

     ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า

     ค่าธรรมเนียมการแพทย์

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล



 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564ยอดต่าง (%)

รายรับจริง ประมาณการ

421,600.00         406,300.00         406,350.00         450,000.00         4.44 % 470,000.00         

65,840.00           96,945.00           94,000.00           100,000.00         10.00 % 110,000.00         
110,800.00         128,000.00         105,900.00         100,000.00         0.00 % 100,000.00         

3,000.00             3,240.00             3,860.00             5,000.00             0.00 % 5,000.00             

11,290.00           11,090.00           8,605.00             10,000.00           10.00 % 11,000.00           

13,860.00           27,530.00           24,542.00           40,000.00           0.00 % 40,000.00           

      8,520,563.60       7,570,833.30     10,223,532.20 7,646,000.00      13.62 % 8,687,600.00      

36,632.00           75,582.00           35,832.00           75,000.00           8.00 % 81,000.00           

1,629,900.00       1,663,080.00       1,586,080.00       1,700,000.00       -5.88 % 1,600,000.00       

1,507,182.17       1,251,186.60       1,282,407.48       1,300,000.00       -23.08 % 1,000,000.00       

             1,250.00 0.00 0.00 2,000.00             -50.00 % 1,000.00             

      3,174,964.17       2,989,848.60       2,904,319.48 3,077,000.00      -12.84 % 2,682,000.00      

1,682,649.13       1,442,200.69       1,730,080.64       1,980,000.00       0.00 % 1,980,000.00       

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

      1,682,649.13       1,442,200.69       1,730,080.64 1,980,000.00      0.00 % 1,980,000.00      

     เงินช่วยเหลือท้องถ่ินจากกิจการเฉพาะการ

  รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี

     ดอกเบ้ีย

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าท่ีดิน

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหารฯ

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ



 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564ยอดต่าง (%)

รายรับจริง ประมาณการ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

98,500.00           44,500.00           74,500.00           100,000.00         0.00 % 100,000.00         

30,998.00           29,813.00           35,091.00           35,000.00           2.86 % 36,000.00           

717,096.00         5,718,458.00       6,043,572.00       700,000.00         42.86 % 1,000,000.00       

        846,594.00       5,792,771.00       6,153,163.00 835,000.00        36.05 % 1,136,000.00      

0.00 0.00 0.00 1,000.00             0.00 % 1,000.00             

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000.00            0.00 % 1,000.00            

600,021.90         1,576,697.33       1,567,053.43       1,250,000.00       52.00 % 1,900,000.00       

64,919,626.42     66,504,616.12     67,582,825.50     67,000,000.00     2.45 % 68,642,000.00     

14,257,536.48     14,961,328.02     13,870,910.85     15,000,000.00     0.00 % 15,000,000.00     

619,111.14         887,590.43         577,887.05         700,000.00         0.00 % 700,000.00         

5,953,082.63       0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

14,346,228.66     22,625,129.48     24,376,431.40     24,000,000.00     2.08 % 24,500,000.00     

258,361.26         201,426.50         252,802.60         250,000.00         4.00 % 260,000.00         

877,774.66         609,838.86         932,757.41         1,000,000.00       -6.00 % 940,000.00         

     ภาษีสุรา

     ภาษีสรรพสามิต

     ค่าภาคหลวงแร่

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

รวมหมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ

     ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

     รายได้จากทุนอ่ืนๆ

     ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้

     ค่าขายแบบแปลน



 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564ยอดต่าง (%)

รายรับจริง ประมาณการ

5,242,929.00       4,949,682.00       5,138,526.00       5,100,000.00       3.92 % 5,300,000.00       

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

   107,074,672.15    112,316,308.74    114,299,194.24 114,300,000.00   2.57 % 117,242,000.00   

97,151,149.00     101,164,928.00    108,772,656.00    124,828,000.00    -12.15 % 109,666,400.00    

    97,151,149.00    101,164,928.00    108,772,656.00 124,828,000.00   -12.15 % 109,666,400.00   

   229,586,881.20    243,476,906.24    256,888,917.06    265,000,000.00 -4.15 %    254,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี

และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมทุกหมวด

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน

     ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 254,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 12,605,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ
     
     

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ
     
     

ภาษีป้าย จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ
     
     

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 8,940,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ     
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อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 140,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา     
     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 8,687,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา     
     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 300 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 35,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 2,600,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 55,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 26,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 25,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 235,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 2,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 8,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
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ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,600,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,232,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 70,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 3,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 300 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 15,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 30,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 470,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 110,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 11,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
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ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 40,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,682,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 81,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 1,600,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ดอกเบี้ย จํานวน 1,000,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 1,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,980,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 1,980,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,136,000 บาท
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 36,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท

โดยประมาณการรองรับเงินจากการขายทอดตลาดที่อาจเกิด
ขึ้น     
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 117,242,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 1,900,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา     
     

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 68,642,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 15,000,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 700,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 24,500,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 260,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 940,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,300,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 109,666,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 109,666,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร  26,073,400 บาท
  (1) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครู ค่าจ้างประจํา) 22,026,800 บาท
  (2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงิน
เดือน) 4,046,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 83,593,000 บาท
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  (1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบ
แทน) 347,400 บาท
  (2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ 29,808,000 บาท
  (3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 8,611,200
 บาท
  (4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส์ 264,000 บาท
  (5) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)  90,000 บาท
  (6) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล) 633,600
 บาท
  (7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้
สอย) 53,200 บาท
  (8) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  425,800 บาท
     (8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 285,600 บาท
     (8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 37,200 บาท
     (8.3) ค่าหนังสือเรียน 24,800 บาท
     (8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 24,800 บาท
     (8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                53,400 บาท
  (9) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 11,299,200
 บาท
  (10) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,180,700 บาท
     (10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2,426,400 บาท
     (10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 334,700 บาท
     (10.3) ค่าหนังสือเรียน 569,400 บาท
     (10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 332,900 บาท
     (10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  517,300  บาท
  (11) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:10:55 หน้า : 6/7



จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 42,000 บาท
  (12) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโร

ค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี 8,400 บาท
  (13) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข780,000 บาท
  (14) เงินอุดหนุนดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน  21,708,900 บาท
  (15) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 5,340,600
 บาท
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
แผนงานบริหารท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป
งบบุคลากร 12,916,845.00                  12,468,567.00                  11,072,874.00                  25,095,900                      25,774,300                   

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,528,859.00                     3,372,613.00                     3,374,640.00                     6,154,700                         6,154,700                       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,387,986.00                     9,095,954.00                     7,698,234.00                     18,941,200                        19,619,600                     

งบด าเนินงาน 6,808,421.79                   12,052,957.50                  13,802,017.87                  10,597,000                      10,487,000                   
หมวดค่าตอบแทน 151,568.00                        6,083,240.00                     6,042,702.00                     260,000                            1,060,000                       
หมวดค่าใช้สอย 3,937,923.17                     3,359,394.56                     3,933,859.10                     7,371,000                         6,421,000                       
หมวดค่าวัสดุ 855,289.08                        885,161.41                        1,931,347.11                     686,000                            686,000                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,863,641.54                     1,725,161.53                     1,894,109.66                     2,280,000                         2,320,000                       

งบลงทุน 709,100.00                      146,000.00                      420,000.00                      1,697,000                        945,300                       
หมวดครุภัณฑ์ 660,600.00                        146,000.00                        420,000.00                        1,497,000                         295,300                         
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 48,500.00                         -                                  -                                  200,000                            650,000                         

งบเงินอุดหนุน 40,000.00                        40,000.00                        90,000.00                        150,000                          260,000                       
หมวดเงินอุดหนุน 40,000.00                         40,000.00                         90,000.00                         150,000                            260,000                         

รวมงาน 20,474,366.79                  24,707,524.50                  25,384,891.87                  37,539,900                      37,466,600                   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร 2,781,235.16                   3,335,365.00                   3,162,050.40                   -                                -                              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,781,235.16                     3,335,365.00                     3,162,050.40                     -                                  -                               

งบด าเนินงาน 1,864,781.95                   1,433,807.03                   1,551,627.18                   2,916,000                        2,992,000                     
หมวดค่าตอบแทน 32,593.50                         33,360.00                         59,970.00                         34,000                             40,000                           
หมวดค่าใช้สอย 1,091,300.41                     972,727.00                        932,211.00                        2,060,000                         2,060,000                       
หมวดค่าวัสดุ 184,623.60                        277,728.88                        227,042.27                        272,000                            292,000                         

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

หมวดค่าสาธารณูปโภค 556,264.44                        149,991.15                        332,403.91                        550,000                            600,000                         
งบลงทุน 1,254,020.00                   210,080.00                      578,680.00                      843,200                          854,000                       

หมวดครุภัณฑ์ 1,254,020.00                     210,080.00                        578,680.00                        843,200                            854,000                         
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

รวมงาน 5,900,037.11                   4,979,252.03                   5,292,357.58                   3,759,200                        3,846,000                     
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร 4,766,135.00                   5,189,053.00                   4,442,433.90                   -                                
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,766,135.00                     5,189,053.00                     4,442,433.90                     -                                  -                              

งบด าเนินงาน 1,661,625.29                   1,748,928.87                   2,267,157.62                   3,855,000                        2,875,000                     
หมวดค่าตอบแทน 97,655.00                         215,845.00                        689,370.00                        630,000                            630,000                         
หมวดค่าใช้สอย 762,934.71                        581,729.81                        681,640.61                        2,380,000                         1,400,000                       
หมวดค่าวัสดุ 427,386.72                        482,913.22                        480,552.56                        455,000                            455,000                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค 373,648.86                        468,440.84                        415,594.45                        390,000                            390,000                         

งบลงทุน 105,100.00                      136,700.00                      90,200.00                        44,000                            941,000                       
หมวดครุภัณฑ์ 105,100.00                        30,000.00                         90,200.00                         44,000                             941,000                         
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  106,700.00                        -                                  -                                  -                               

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

รวมงาน 6,532,860.29                   7,074,681.87                   6,799,791.52                   3,899,000                        3,816,000                     
รวมแผนงาน 32,907,264.19                  36,761,458.40                  37,477,040.97                  45,198,100                      45,128,600                   

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร -                                -                                -                                6,040,100                        6,279,900                     
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                  -                                  -                                  6,040,100                         6,279,900                       

งบด าเนินงาน -                                -                                -                                -                                -                              
หมวดค่าตอบแทน -                                  -                                  -                                  -                                  -                              



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

หมวดค่าใช้สอย -                                  -                                  -                                  -                                  -                              
หมวดค่าวัสดุ -                                  -                                  -                                  -                                  -                              
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  -                                  -                                  -                              

งบลงทุน -                                -                                -                                -                                -                              
หมวดครุภัณฑ์ -                                  -                                  -                                  -                                  -                              
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  

รวมงาน -                                -                                -                                6,040,100                        6,279,900                     
งานเทศกิจ

งบบุคลากร 855,240.00                      909,855.00                      1,074,246.00                   -                                -                              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 855,240.00                        909,855.00                        1,074,246.00                     -                                  -                               

งบด าเนินงาน 1,022,965.55                   596,105.47                      734,679.29                      1,107,000                        1,057,000                     
หมวดค่าตอบแทน 2,520.00                           2,660.00                           33,560.00                         15,000                             15,000                         
หมวดค่าใช้สอย 947,088.00                        541,050.00                        609,070.00                        976,000                            926,000                       
หมวดค่าวัสดุ 73,357.55                         52,395.47                         92,049.29                         116,000                            116,000                       
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  -                                  -                                  -                              

งบลงทุน -                                -                                -                                -                              
หมวดครุภัณฑ์ -                                  -                                  -                                  -                                  -                              
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                              

รวมงาน 1,878,205.55                   1,505,960.47                   1,808,925.29                   1,107,000                        1,057,000                     

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร 4,266,566.00                   4,341,510.00                   4,510,688.00                   -                                -                              

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,266,566.00                     4,341,510.00                     4,510,688.00                     -                                  -                              
งบด าเนินงาน 1,687,961.62                   1,589,805.24                   1,553,555.96                   1,940,000                        1,680,000                     

หมวดค่าตอบแทน 98,075.00                         202,400.00                        172,100.00                        170,000                            170,000                         
หมวดค่าใช้สอย 978,855.23                        595,043.00                        635,082.00                        1,050,000                         790,000                         
หมวดค่าวัสดุ 473,155.60                        675,085.28                        625,755.89                        615,000                            615,000                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค 137,875.79                        117,276.96                        120,618.07                        105,000                            105,000                         



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

งบลงทุน -                                8,996,000.00                   210,000.00                      184,600                          450,000                       
หมวดครุภัณฑ์ -                                  8,996,000.00                     210,000.00                        184,600                            -                               
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  450,000                       

งบเงินอุดหนุน 105,000.00                      775,020.00                      555,000.00                      55,000                            260,000                       
หมวดเงินอุดหนุน 105,000.00                        775,020.00                        555,000.00                        55,000                             260,000                         

รวมงาน 6,059,527.62                   15,702,335.24                  6,829,243.96                   2,179,600                        2,390,000                     
รวมแผนงาน 7,937,733.17                   17,208,295.71                  8,638,169.25                   9,326,700                        9,726,900                     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร 25,886,529.00                  27,734,817.00                  3,138,649.50                   36,584,200                      37,379,600                   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 25,886,529.00                    27,734,817.00                    3,138,649.50                     36,584,200                        37,379,600                     

งบด าเนินงาน 3,286,993.95                   3,816,345.84                   1,471,542.19                   1,830,600                        1,676,600                     
หมวดค่าตอบแทน 140,891.00                        108,795.00                        119,350.00                        217,600                            163,600                         
หมวดค่าใช้สอย 2,281,194.84                     2,548,300.22                     867,745.79                        1,306,000                         1,206,000                       
หมวดค่าวัสดุ 194,371.85                        321,580.94                        483,159.19                        305,000                            305,000                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค 670,536.26                        837,669.68                        1,287.21                           2,000                               2,000                            

งบลงทุน 130,000.00                      88,200.00                        124,700.00                      40,800                            75,000                         
หมวดครุภัณฑ์ 30,000.00                         88,200.00                         124,700.00                        40,800                             75,000                         
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000.00                        -                                  -                                  -                                  -                              

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

รวมงาน 29,303,522.95                  31,639,362.84                  4,734,891.69                   38,455,600                      39,131,200                   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร -                                -                                22,019,753.00                  -                                
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                  -                                  22,019,753.00                    -                                  -                              

งบด าเนินงาน 15,621,015.04                  15,602,175.08                  17,885,931.12                  17,559,300                      16,078,200                   
หมวดค่าตอบแทน -                                  -                                  -                                  -                                  -                               



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

หมวดค่าใช้สอย 10,688,419.00                    10,718,759.00                    9,833,669.75                     11,269,900                        9,623,100                       
หมวดค่าวัสดุ 4,932,596.04                     4,883,416.08                     7,301,308.32                     5,407,000                         5,545,100                       
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  750,953.05                        882,400                            910,000                         

งบลงทุน 2,741,039.56                   898,000.00                      1,298,900.00                   95,800                            320,000                       
หมวดครุภัณฑ์ 1,635,139.56                     -                                  999,900.00                        95,800                             320,000                         
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,105,900.00                     898,000.00                        299,000.00                        -                                  -                              

งบเงินอุดหนุน 6,576,980.00                   6,637,720.00                   7,374,280.00                   7,730,000                        7,793,000                     
หมวดเงินอุดหนุน 6,576,980.00                     6,637,720.00                     7,374,280.00                     7,730,000                         7,793,000                     

รวมงาน 24,939,034.60                  23,137,895.08                  48,578,864.12                  25,385,100                      24,191,200                   
งานระดับมัธยมศึกษา

งบลงทุน -                                -                                -                                -                                  -                               
หมวดครุภัณฑ์ -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

รวมงาน -                                -                                -                                -                                  -                               
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

งบบุคลากร -                                  -                                4,221,355.00                   -                                -                              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                  -                                  4,221,355.00                     -                                  -                               

งบด าเนินงาน 740,278.00                      623,784.00                      4,555,789.07                   3,214,700                        2,990,800                     
หมวดค่าตอบแทน -                                  -                                  21,620.00                         27,600                             53,200                           
หมวดค่าใช้สอย 216,366.00                        496,672.00                        2,045,043.80                     2,413,600                         2,210,100                       
หมวดค่าวัสดุ 523,912.00                        127,112.00                        2,317,393.16                     595,500                            549,500                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  171,732.11                        178,000                            178,000                         

งบลงทุน 494,000.00                      -                                142,055.00                      102,000                          -                              
หมวดครุภัณฑ์ 94,000.00                         -                                  142,055.00                        102,000                            -                              
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 400,000.00                        -                                  -                                  -                                  -                              

งบเงินอุดหนุน 360,000.00                      405,000.00                      -                                -                                  -                               
หมวดเงินอุดหนุน 360,000.00                        405,000.00                        -                                  -                                  -                              

รวมงาน 1,594,278.00                   1,028,784.00                   8,919,199.07                   3,316,700                        2,990,800                     



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมแผนงาน 55,836,835.55                  55,806,041.92                  62,232,954.88                  67,157,400                      66,313,200                   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร 1,859,548.00                   1,893,140.00                   2,026,377.00                   5,243,700                        5,316,100                     
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,859,548.00                     1,893,140.00                     2,026,377.00                     5,243,700                         5,316,100                       

งบด าเนินงาน 721,908.77                      977,591.76                      1,069,569.58                   954,000                          954,000                       
หมวดค่าตอบแทน 63,031.00                         60,600.00                         18,900.00                         86,000                             86,000                           
หมวดค่าใช้สอย 336,144.51                        531,128.18                        680,779.97                        498,000                            498,000                         
หมวดค่าวัสดุ 310,014.85                        354,505.42                        344,414.33                        340,000                            340,000                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,718.41                         31,358.16                         25,475.28                         30,000                             30,000                           

งบลงทุน 179,200.00                      21,994.00                        -                                -                                68,600                         
หมวดครุภัณฑ์ 179,200.00                        21,994.00                         -                                  -                                  68,600                           
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบเงินอุดหนุน -                                -                                -                                10,000                            -                              
หมวดเงินอุดหนุน -                                  -                                  -                                  10,000                             -                              

รวมงาน 2,760,656.77                   2,892,725.76                   3,095,946.58                   6,207,700                        6,338,700                     
งานโรงพยาบาล

งบบุคลากร 291,480.00                      304,800.00                      318,840.00                      -                                -                              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 291,480.00                        304,800.00                        318,840.00                        -                                  -                              

งบด าเนินงาน 1,778,468.00                   34,314.00                        311,415.00                      422,000                          833,000                       
หมวดค่าตอบแทน -                                  -                                  4,800.00                           185,000                            186,000                         
หมวดค่าใช้สอย 1,684,208.00                     19,570.00                         188,050.00                        197,000                            597,000                         
หมวดค่าวัสดุ 94,260.00                         14,744.00                         118,565.00                        40,000                             50,000                           
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบลงทุน -                                -                                -                                -                                  -                               
หมวดครุภัณฑ์ -                                  -                                  -                                  -                                  -                               



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
งบเงินอุดหนุน -                                -                                700,000.00                      780,000                          780,000                       

หมวดเงินอุดหนุน -                                  -                                  700,000.00                        780,000                            780,000                         
รวมงาน 2,069,948.00                   339,114.00                      1,330,255.00                   1,202,000                        1,613,000                     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ
งบบุคลากร 308,640.00                      430,060.00                      472,740.00                      -                                -                              

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 308,640.00                        430,060.00                        472,740.00                        -                                  -                               
งบด าเนินงาน 173,147.05                      61,746.65                        44,853.00                        74,000                            79,000                         

หมวดค่าตอบแทน 5,000.00                           4,800.00                           13,529.00                         18,000                             13,000                           
หมวดค่าใช้สอย 152,115.00                        56,050.00                         20,064.00                         40,000                             50,000                           
หมวดค่าวัสดุ 16,032.05                         896.65                             11,260.00                         16,000                             16,000                           
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบลงทุน -                                  -                                  -                                  -                                -                              
หมวดครุภัณฑ์ -                                  -                                  -                                  -                                  -                              
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                              

รวมงาน 481,787.05                      491,806.65                      517,593.00                      74,000                            79,000                         
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร 635,454.00                      966,569.00                      1,111,500.00                   -                                -                              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 635,454.00                        966,569.00                        1,111,500.00                     -                                  -                              

งบด าเนินงาน 1,460,477.75                   1,453,644.18                   1,562,931.08                   1,867,200                        1,875,000                     
หมวดค่าตอบแทน 8,500.00                           -                                  26,400.00                         133,200                            136,000                         
หมวดค่าใช้สอย 1,055,235.93                     1,161,846.44                     1,269,595.55                     1,444,000                         1,444,000                       
หมวดค่าวัสดุ 198,825.47                        115,705.72                        100,470.07                        130,000                            135,000                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค 197,916.35                        176,092.02                        166,465.46                        160,000                            160,000                         

งบลงทุน 983,500.00                      95,600.00                        97,400.00                        475,000                          500,000                       
หมวดครุภัณฑ์ 899,000.00                        95,600.00                         97,400.00                         75,000                             500,000                         
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 84,500.00                         -                                  -                                  400,000                            -                               

รวมงาน 3,079,431.75                   2,515,813.18                   2,771,831.08                   2,342,200                        2,375,000                     



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมแผนงาน 8,391,823.57                   6,239,459.59                   7,715,625.66                   9,825,900                        10,405,700                   

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร -                                  -                                  -                                  850,500                          899,900                       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                -                                -                                850,500                            899,900                         

งบด าเนินงาน -                                  -                                  -                                -                                  -                               
หมวดค่าตอบแทน -                                -                                -                                -                                  -                               
หมวดค่าใช้สอย -                                -                                -                                  -                                  -                               
หมวดค่าวัสดุ -                                -                                -                                -                                  -                               
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                -                                -                                -                                  -                               

งบลงทุน -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดครุภัณฑ์ -                                -                                -                                -                                  -                               
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                -                                -                                -                                  -                               

รวมงาน -                                  -                                  -                                850,500                          899,900                       

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด าเนินงาน 139,757.00                      41,210.00                        13,915.00                        80,000                            80,000                         

หมวดค่าตอบแทน -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดค่าใช้สอย 139,757.00                        41,210.00                         13,915.00                         80,000                             80,000                           
หมวดค่าวัสดุ -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบลงทุน -                                -                                -                                -                                -                              
หมวดครุภัณฑ์ -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

รวมงาน 139,757.00                      41,210.00                        13,915.00                        80,000                            80,000                         
รวมแผนงาน 139,757.00                      41,210.00                        13,915.00                        930,500                          979,900                       
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร -                                  -                                  370,740.00                      12,615,400                      13,273,200                   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                  -                                  370,740.00                        12,615,400                        13,273,200                     

รวมงาน -                                  -                                  370,740.00                      12,615,400                      13,273,200                   
งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร 5,245,746.00                   5,363,631.00                   4,772,760.00                   -                                -                              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,245,746.00                     5,363,631.00                     4,772,760.00                     -                                  -                              

งบด าเนินงาน 4,951,079.82                   4,669,352.68                   3,989,437.66                   3,529,000                        3,529,000                     
หมวดค่าตอบแทน 120,744.00                        159,463.00                        124,157.00                        130,000                            130,000                         
หมวดค่าใช้สอย 1,276,437.00                     1,137,701.00                     1,251,170.00                     1,164,000                         1,164,000                       
หมวดค่าวัสดุ 3,553,898.82                     3,372,188.68                     2,614,110.66                     2,235,000                         2,235,000                       
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบลงทุน 521,000.00                      -                                558,000.00                      50,000                            1,025,000                     
หมวดครุภัณฑ์ 521,000.00                        -                                  558,000.00                        50,000                             1,025,000                       
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบเงินอุดหนุน 852,365.15                      984,402.82                      312,489.64                      1,000,000                        1,000,000                     
หมวดเงินอุดหนุน 852,365.15                        984,402.82                        312,489.64                        1,000,000                         1,000,000                       

รวมงาน 11,570,190.97                  11,017,386.50                  9,632,687.30                   4,579,000                        5,554,000                     
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร 466,215.00                      378,120.00                      435,600.00                      -                                -                              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 466,215.00                        378,120.00                        435,600.00                        -                                  -                               

งบด าเนินงาน 2,203,820.35                   1,839,261.10                   1,806,539.45                   2,064,000                        2,064,000                     
หมวดค่าตอบแทน -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดค่าใช้สอย 1,494,490.00                     1,606,200.00                     1,504,416.00                     1,824,000                         1,824,000                       
หมวดค่าวัสดุ 705,794.00                        228,000.00                        289,155.00                        200,000                            200,000                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,536.35                           5,061.10                           12,968.45                         40,000                             40,000                           



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

งบลงทุน 1,724,200.00                   -                                20,400.00                        -                                -                              
หมวดครุภัณฑ์ 1,724,200.00                     -                                  20,400.00                         -                                  -                              
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                              

รวมงาน 4,394,235.35                   2,217,381.10                   2,262,539.45                   2,064,000                        2,064,000                     
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบบุคลากร 5,751,699.00                   5,448,403.00                   4,711,474.00                   -                                -                              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,751,699.00                     5,448,403.00                     4,711,474.00                     -                                  -                               

งบด าเนินงาน 10,723,413.79                  10,920,989.92                  11,710,676.11                  11,195,000                      11,135,000                   
หมวดค่าตอบแทน 161,170.00                        144,460.00                        185,800.00                        160,000                            155,000                         
หมวดค่าใช้สอย 8,324,308.55                     8,100,937.34                     8,147,409.14                     8,570,000                         8,490,000                       
หมวดค่าวัสดุ 2,198,630.09                     2,625,739.37                     3,369,219.40                     2,420,000                         2,420,000                       
หมวดค่าสาธารณูปโภค 39,305.15                         49,853.21                         8,247.57                           45,000                             70,000                           

งบลงทุน 681,200.00                      -                                4,637,800.00                   3,981,000                        3,075,600                     
หมวดครุภัณฑ์ 681,200.00                        -                                  4,637,800.00                     3,481,000                         2,506,000                       
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  500,000                            569,600                         

งบเงินอุดหนุน 413,504.00                      414,040.00                      457,824.00                      530,100                          549,800                       
หมวดเงินอุดหนุน 413,504.00                        414,040.00                        457,824.00                        530,100                            549,800                         

รวมงาน 17,569,816.79                  16,783,432.92                  21,517,774.11                  15,706,100                      14,760,400                   
งานบ าบัดน  าเสีย

งบบุคลากร 466,560.00                      492,000.00                      518,700.00                      -                                -                              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 466,560.00                        492,000.00                        518,700.00                        -                                  -                               

งบด าเนินงาน 569,480.00                      770,057.00                      2,712,470.00                   964,000                          964,000                       
หมวดค่าตอบแทน -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดค่าใช้สอย 302,400.00                        388,947.00                        2,474,285.00                     564,000                            564,000                         
หมวดค่าวัสดุ 267,080.00                        381,110.00                        238,185.00                        400,000                            400,000                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบลงทุน -                                -                                -                                -                                -                              
หมวดครุภัณฑ์ -                                  -                                  -                                  -                                  -                               



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
รวมงาน 1,036,040.00                   1,262,057.00                   3,231,170.00                   964,000                          964,000                       

รวมแผนงาน 34,570,283.11                  31,280,257.52                  37,014,910.86                  35,928,500                      36,615,600                   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร 2,660,874.00                   3,013,040.00                   3,004,440.00                   2,759,000                        2,528,600                     
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,660,874.00                     3,013,040.00                     3,004,440.00                     2,759,000                         2,528,600                       

งบด าเนินงาน 192,153.20                      286,969.28                      282,112.80                      409,000                          697,000                       
หมวดค่าตอบแทน 15,190.00                         25,560.00                         60,700.00                         65,000                             65,000                           
หมวดค่าใช้สอย 78,585.52                         86,190.00                         95,423.90                         160,000                            448,000                         
หมวดค่าวัสดุ 98,377.68                         175,219.28                        125,988.90                        184,000                            184,000                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบลงทุน 72,300.00                        15,000.00                        63,000.00                        76,900                            40,000                         
หมวดครุภัณฑ์ 72,300.00                         15,000.00                         63,000.00                         76,900                             40,000                           
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                              

รวมงาน 2,925,327.20                   3,315,009.28                   3,349,552.80                   3,244,900                        3,265,600                     
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร 18,237.00                        -                                -                                -                                  -                               
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 18,237.00                         -                                  -                                  -                                  -                               

งบด าเนินงาน 2,739,044.20                   1,207,198.00                   1,396,692.00                   4,245,000                        1,872,000                     
หมวดค่าตอบแทน -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดค่าใช้สอย 2,739,044.20                     1,207,198.00                     1,396,692.00                     4,245,000                         1,872,000                       
หมวดค่าวัสดุ -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบลงทุน -                                -                                -                                640,000                          -                              
หมวดครุภัณฑ์ -                                  -                                  -                                  640,000                            -                               
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                               



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงาน 2,757,281.20                   1,207,198.00                   1,396,692.00                   4,885,000                        1,872,000                     
รวมแผนงาน 5,682,608.40                   4,522,207.28                   4,746,244.80                   8,129,900                        5,137,600                     

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน 396,004.00                      432,271.00                      252,692.00                      600,000                          500,000                       
หมวดค่าตอบแทน -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดค่าใช้สอย 396,004.00                        432,271.00                        252,692.00                        600,000                            500,000                         
หมวดค่าวัสดุ -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบลงทุน 1,000,000.00                   -                                500,000.00                      -                                280,000                       
หมวดครุภัณฑ์ 1,000,000.00                     -                                  500,000.00                        -                                  280,000                         
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

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

รวมงาน 1,396,004.00                   432,271.00                      752,692.00                      600,000                          780,000                       
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน 939,466.00                      628,328.00                      982,570.03                      1,000,000                        1,020,000                     
หมวดค่าตอบแทน -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดค่าใช้สอย 939,466.00                        628,328.00                        982,570.03                        1,000,000                         1,020,000                       
หมวดค่าวัสดุ -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบลงทุน -                                -                                -                                -                                  -                               
หมวดครุภัณฑ์ -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

งบเงินอุดหนุน -                                140,000.00                      170,000.00                      210,000                          190,000                       
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หมวดเงินอุดหนุน -                                  140,000.00                        170,000.00                        210,000                            190,000                         
รวมงาน 939,466.00                      768,328.00                      1,152,570.03                   1,210,000                        1,210,000                     

รวมแผนงาน 2,335,470.00                   1,200,599.00                   1,905,262.03                   1,810,000                        1,990,000                     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร 962,860.00                      812,582.00                      861,060.00                      2,457,100                        2,561,400                     
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 962,860.00                        812,582.00                        861,060.00                        2,457,100                         2,561,400                       

งบด าเนินงาน 529,538.58                      605,653.48                      855,461.68                      626,000                          626,000                       
หมวดค่าตอบแทน 5,480.00                           4,800.00                           26,600.00                         10,000                             10,000                           
หมวดค่าใช้สอย 193,781.05                        323,996.05                        458,619.86                        336,000                            336,000                         
หมวดค่าวัสดุ 125,432.00                        99,329.00                         135,965.00                        130,000                            130,000                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค 204,845.53                        177,528.43                        234,276.82                        150,000                            150,000                         

งบลงทุน 2,116,000.00                   64,710.00                        -                                -                                160,000                       
หมวดครุภัณฑ์ 34,000.00                         64,710.00                         -                                  -                                  160,000                         
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,082,000.00                     -                                  -                                  -                                  -                               

รวมงาน 3,608,398.58                   1,482,945.48                   1,716,521.68                   3,083,100                        3,347,400                     
งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน

งบบุคลากร -                                  63,975.00                        1,037,685.00                   -                                -                              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                  63,975.00                         1,037,685.00                     -                                  -                               

งบลงทุน 5,872,500.00                   13,936,800.00                  16,590,900.00                  19,829,560                      19,723,600                   
หมวดครุภัณฑ์ -                                  -                                  -                                  -                                  -                               
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 5,872,500.00                     13,936,800.00                    16,590,900.00                    19,829,560                        19,723,600                     

รวมงาน 5,872,500.00                   14,000,775.00                  17,628,585.00                  19,829,560                      19,723,600                   
รวมแผนงาน 9,480,898.58                   15,483,720.48                  19,345,106.68                  22,912,660                      23,071,000                   
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร 159,420.00                      159,420.00                      198,840.00                      601,200                          601,500                       
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 159,420.00                        159,420.00                        198,840.00                        601,200                            601,500                         

งบด าเนินงาน 511,118.63                      660,995.73                      799,073.80                      873,000                          777,000                       
หมวดค่าตอบแทน 9,600.00                           8,000.00                           19,600.00                         20,000                             20,000                           
หมวดค่าใช้สอย 345,300.00                        459,460.00                        528,914.00                        605,000                            509,000                         
หมวดค่าวัสดุ 58,564.00                         96,044.00                         152,975.00                        148,000                            148,000                         
หมวดค่าสาธารณูปโภค 97,654.63                         97,491.73                         97,584.80                         100,000                            100,000                         

งบลงทุน -                                9,500.00                         -                                141,000                          -                              
หมวดครุภัณฑ์ -                                  9,500.00                           -                                  141,000                            -                               
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                  -                                  -                                  -                                  -                               

รวมงาน 670,538.63                      829,915.73                      997,913.80                      1,615,200                        1,378,500                     
รวมแผนงาน 670,538.63                      829,915.73                      997,913.80                      1,615,200                        1,378,500                     

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

หมวดงบกลาง 50,138,939.61                    50,189,710.08                    54,951,795.92                    62,165,140                        53,253,000                     
รวมแผนงาน 50,138,939.61                  50,189,710.08                  54,951,795.92                  62,165,140                      53,253,000                   

รวมทุกแผนงาน 208,092,151.81                219,562,875.71                235,038,939.85                265,000,000                    254,000,000                 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอ บ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 254,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 37,466,600 บาท

งบบุคลากร รวม 25,774,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,154,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,430,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และ
ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ.2557  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริง
ของปีงบประมาณที่แล้วมา  ตั้งแต่  100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300
 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล   ดังนี้  นายก
เทศมนตรีเดือนละ 45,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี   เดือน
ละ 24,720  บาท                  
     

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:08 หน้า : 1/229



เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และตําแหน่ง
รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2557  รายได้ของเทศบาล หมายถึง  รายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่แล้วมา ตั้งแต่ 100  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  300  ล้าน
บาท  จะต้องจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารเทศบาล ดัง
นี้  นายกเทศมนตรี  เดือนละ  9,000  บาท, รองนายก
เทศมนตรี  เดือนละ  6,750  บาท        
     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร
เทศบาล ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี และตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรีจํานวน 4 อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2557  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริง ของปีงบ
ประมาณที่แล้วมา  ตั้งแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้าน
บาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารดังนี้ นายก
เทศมนตรี  เดือนละ  9,000  บาท รองนายกเทศมนตรี  เดือน
ละ  6,750  บาท                 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 459,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  2
  อัตรา  และเลขานุการนายกเทศมนตรี   จํานวน 1 อัตรา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2557  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้
จริง ของปีงบประมาณที่แล้วมา  ตั้งแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่
เกิน  300 ล้านบาท  จะต้องจ่าย เงินเดือนที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีฯ จํานวน 2  อัตรา  และเลขานุการนายก
เทศมนตรีฯ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้   
-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ  11,250   บาท 
-เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ   15,750  บาท             
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,563,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ประธานสภา
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1
 อัตรา สมาชิกสภาเทศบาล   จํานวน  16  อัตรา   รวม  18
  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่า
ตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2557 รายได้ของเทศบาล  หมาย
ถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา  ตั้งแต่ 100  ล้าน
บาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนราย
เดือน ดังนี้   
-ประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  24,720  บาท    
-รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  20,250  บาท    
-สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ  15,750  บาท        
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 19,619,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 15,531,100 บาท

งานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว้ 7,637,800 บาท
-เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล สํานักปลัด
เทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 17 อัตรา   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตั้งไว้ 3,358,300 บาท
-เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ  พร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 9 อัตรา
งานบริหารงานคลัง  ตั้งไว้ 4,535,000 บาท
-เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองคลัง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 13 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 553,400 บาท

1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ 
-งานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว้ 20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล      
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งไว้ 3,800 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  
- งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 42,600 บาท
 เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล     
2. เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ 
-งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 31,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลในกรณีเงิน
เดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 
3. ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-งานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว้ 321,600 บาท  
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล นักบริหาร
ท้องถิ่นระดับสูง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  10,000
  บาท  รองปลัดเทศบาล  นักบริหารท้องถิ่น ระดับ
กลาง  จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล  นักบริหารทั่วไประดับกลาง  จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ  5,600 บาท            
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1
 อัตรา      
- งานบริหารงานคลัง  ตั้งไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 636,000 บาท

- งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 393,600 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล นักบริหารท้อง
ถิ่นระดับสูง   ในอัตราเดือนละ  10,000 บาท จํานวน 1
 อัตรา รองปลัดเทศบาล นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ในอัตรา
เดือนละ  5,600 บาท จํานวน 2 อัตรา หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล  นักบริหารทั่วไประดับกลาง ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 1 อัตรา  และหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 4 อัตรา
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตั้งไว้ 103,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2 อัตรา       
- งานบริหารงานคลัง  ตั้งไว้ 139,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 4 อัตรา     

     
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 503,100 บาท

- งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 252,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างประจําลูกจ้างประจําใน งานบริหารทั่วไป 1
  อัตรา 
- งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 250,900 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  1
  อัตรา ได้แก่ งานแผนที่ภาษีฯ จํานวน  1  อัตรา     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 15,200 บาท

- งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 15,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจํา
ใน งานบริหารทั่วไป 1  อัตรา 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,282,500 บาท

- งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 669,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  และเงินที่ได้
รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการ ประเมินการ
ปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติ
งานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน (3%-5%) ของอัตรา ค่าตอบแทน
ก่อนในปีนั้น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง
สําหรับเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา 
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งไว้ 454,100 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กอง
วิชาการฯ พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อ
จ่าย พิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับ ดีขึ้น
ไป จํานวน (3 -5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
- งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 1,159,400 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลังของเทศบาล พร้อม
ทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผล
การปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%) ของอัตราค่า
ตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา   และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน   4  อัตรา             
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,300 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 38,300 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 4 อัตรา     
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง กอง
วิชาการฯ  จํานวน 3 อัตรา  
- งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง กองคลัง จํานวน 6 อัตรา     
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งบดําเนินงาน รวม 10,487,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,060,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 900,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี  ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล ตามประกาศ ก.ท.จ
.ขอนแก่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี  สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เปนรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2557
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้  800,000   บาท 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เปนไป
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท  0818.2/ว 4289 ลงวัน
ที่ 22 กรกฎาคม  2563        
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 40,000 บาท

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ที่สภา
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประชุมและนอกสมัย ประชุมซึ่ง
ตามปกติเบิกจ่ายในคนละ  250  บาท/วัน และให้ประธาน
กรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม
- ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการฯ ค่าใช้
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึง
ค่าสมนาคุณด้วย คือ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจ
กระดาษคําตอบ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารผล
งานทางวิชาการ การประเมินบุคคล การทดสอบการปฏิบัติ
งาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ค่าทดสอบสมรรถภาพทาง
การบริหาร และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการคัดเลือกในการ
สอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเปนต้องสอบ
แข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การคัดเลือกเพื่อรับ
โอนพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสรรหา และการเลือกสรร
ลูกจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศของคณะ
กรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุด
ราชการ                  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่
มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ      
     

ค่าใช้สอย รวม 6,421,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานและอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ และรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

จํานวน 672,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
สํานักงานเทศบาลหลังใหญ่  ทั้งชั้นบน – ชั้นล่าง อาคารกองการ
ศึกษาชั้นบน อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ชั้นบน- ชั้น
ล่าง พร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาดและค่าจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ พนักงานทําความสะอาดสํานักงาน
เทศบาล จํานวน 3 คน พนักงานทําความสะอาดอาคารหอ
ประชุมฯ จํานวน 2 คน พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยฯ จํานวน 2 คน

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 684,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
หนึ่ง อย่างใดค่ารับวารสารต่าง ๆ, ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น แผ่นพับ, ค่าจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกที่ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เปน
ต้น   
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 460,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 400,000
  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชม
ทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  ซึ่งมิใช่เปนการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ
อันเปนโครงการและมีช่วงเวลาที่แน่นอน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าของ
รางวัล  ค่าพิมพ์เอกสารในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เปน ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
    
     
     

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ฯลฯ  สําหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ  เช่น  งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ                    
     

ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน  ให้กับคู่
กรณีที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากเทศบาล หรือรายจ่ายอื่น ๆ
  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ             
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โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
พิมพ์เอกสาร เกียรติบัตร ในการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนบังเกิดผลดีแก่
ทางราชการ และเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-91
 ลําดับที่ 5           
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โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 2,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้ง  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและอบรมคณะ
กรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าพาหนะ ค่า
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
ป้าย ค่าใช้จ่ายประจําหน่วยเลือกตั้ง (ค่าจัดหาหีบบัตรเลือก
ตั้ง  ค่าจัดทําฉากกั้นคูหาออกเสียงลงคะแนน ฯลฯ) และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562,ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1           
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โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ ตรา
สัญลักษณ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อใช้ในการประดับ ตกแต่ง
ในวันสําคัญของชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-70
 ลําดับที่ 7
     
     

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย ประจําปี  (18  มีนาคม)  เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารเลี้ยงพระ ค่าจัดทําป้าย
นิทรรศการ  ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าอาหาร ค่าน้ําแข็ง ค่า
เครื่องดื่ม ค่าเครื่องเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-70
 ลําดับที่ 8
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจําปี ใน
วันเทศบาล (24 เมษายน )  เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเครื่อง
ไทยธรรม ค่าอาหาร ถวายพระสงฆ์  ค่าจัดทําป้าย
โครงการ/นิทรรศการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าน้ํา
แข็ง ค่าน้ําดื่มดื่ม ค่าเครื่องเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ค่าจัดซื้อพันธุ์
ไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-71
 ลําดับที่ 9

     
     

โครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมือง
ไผ่ ซึ่งจัดเปนประจําทุกวันอาทิตย์ ประจําปี 2564 เช่น ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าซ่อมบํารุงไฟฟ้า และสิ่งที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ของตลาดถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-6
 ลําดับที่ 2
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โครงการถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนใส่ใจสิ่งแวด
ล้อม ณ ถนนเจนจบทิศ ประจําปี 2564 เช่น ค่าจัดทําป้ายและสิ่ง
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 2
     

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-91
 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจํา
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฝ่าย
ทะเบียนประจําชุมชน  ตัวแทนประชาชน 39 ชุมชน/พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีค่า
ใช้จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ
สํานักงาน  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-85
  ลําดับที่ 1
     
     

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้
จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถาน
ที่  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-91
 ลําดับที่ 4
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งาน  6 ปีขึ้น
ไป หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เปนต้น  
      
     

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

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน   
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว  
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
     

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุสํารวจ
     

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และวัสดุ
สิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุอื่น        
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,320,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล  และอาคารสถานีย่อย
มิตรภาพให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่     
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาสํานักงานเทศบาล  หอประชุมอาคาร
อเนกประสงค์       
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ  ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์สํานักงานทั้งหมด  บ้านพักปลัด
เทศบาล
     
     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อตรา
ไปรษณีย์  อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
     
     

งบลงทุน รวม 945,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 295,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องสแกนใบหน้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสแกนใบหน้า คุณลักษณะ ดังนี้
- รองรับการใช้งาน 4 รูปแบบ สแกนใบหน้า, สแกนลายนิ้ว
มือ,ทาบบัตร และกดรหัสผ่าน
- เก็บข้อมูลผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ใบหน้า/5,000 ลายนิ้ว
มือ/1,000 บัตรและรหัสผ่าน
- เก็บข้อมูลรายการบันทึกไม่น้อยกว่า 160,000
 รายการ จํานวน 1 เครื่อง  
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนบุคลากรของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ในการมาปฏิบัติราชการ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 10
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โต๊ะพับขาเหล็ก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็ก  ขนาด 45x120x75 ซ.ม
. คุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว หนา 25 มิลลิเมตร โครงขาเหล็กพับ
ได้ผลิตจากเหล็กเส้น 1.2 นิ้ว เหล็กหนา 1 มิลลิเมตร จํานวน 100
 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนโต๊ะพับขาเหล็กเดิมที่ชํารุดและไม่เพียงพอ
ต่อการจัดกิจกรรม จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 9

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 15,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96
 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8
 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต  
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือ
รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์  
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2562      
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 10
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  แบบที่ 2
 จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
  - มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel 
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
  -มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัว
เครื่อง (built-in) 
  - มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
  - มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
  - มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 
-จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 1          

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 3
 เครื่องๆละ 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
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  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
-จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 5

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network แบบที่ 1  (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 24 ลําดับที4่
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 650,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ประชาเมืองไผ่ จํานวน 650,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ประชาเมืองไผ่ โดย
ทําการเปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดตั้งอุปกรณ์กันนกพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 1  

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีประจําปี 2564 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตาม
หนังสืออําเภอบ้านไผ่  ที่ ขก 0218/1745 ลงวันที่  29
 พฤษภาคม 2563
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-51
 ลําดับที่ 4     
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อุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ (โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
หนังสืออําเภอบ้านไผ่  ที่ ขก 0023.15/1723 ลงวันที่ 22
 พฤษภาคม 2563
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 4   

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ
มูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ ตามหนังสือของมูลนิธิบ้านไผ่การ
กุศลสงเคราะห์ ที่ 8/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 1      
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อุดหนุนสมาคมปุงเถ่ากงม่า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สมา
คมปุงเถ่ากงม่าบ้านไผ่ ตามหนังสือสมาคมปุงเถ่ากงม่าบ้านไผ่ ที่ ส
 (ก-ม) ก1/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 2     

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ ลช.ชก.ว 209/2563 ลงวันที่ 31
 มีนาคม 2563 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 3     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,846,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,992,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน นอก
เวลาราชการตามความจําเปนและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ                
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและ
ลูกจ้าง ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ      
     

ค่าใช้สอย รวม 2,060,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ของงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น และงานบริการ
และเผยแพร่วิชาการ รวมจํานวน 2 อัตรา

รายจ่ายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลงานของเทศบาล 
และประเพณีท้องถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์,แผ่น
ปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน,วีดิทัศน์, รายงานผล การดําเนินงาน
ของเทศบาลฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปทราบ  
     
     

รายจ่ายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าดําเนินการเช่าพื้นที่สําหรับจัดเก็บข้อมูล
เว็ปไซต์  ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม  ค่าดําเนินการปรับปรุง พัฒนา
เว็บไซต์  เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน     
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆและระเบียบ
ต่าง ๆหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าจ้างเหมาค่าแรงงานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียม
ศาล   อัยการ  ทนายความ เกี่ยวกับการดําเนินการทางคดีความ
ของเทศบาลที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย  หรือค่า
ธรรมเนียมในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน  กรมที่ดิน หรือรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้  รวมทั้งค่าจ้างเหมาจัดทํา วีดิทัศน์ และ
เว็บไซต์ของเทศบาล ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน  งานที่ใช้
ทักษะฝีมือ และงานทางวิชาการ เปนต้น       
     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าของ
รางวัล  ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าบริการอื่นๆที่จําเปนในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่, คณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าธรรมเนียม อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไปราชการ ไปอบรม ไป
ประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     
     

โครงการกฎหมายควรรู้ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าดําเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้  ค่า
พิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ต่างๆ  ค่าเอกสารเผยแพร่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝึก
อบรม และจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-69
  ลําดับที่ 4           
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วม มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเปนภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ อันเปนการ เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมคิดในการกําหนดทิศทาง แนวทาง การพัฒนาเทศบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น โดยจะ
ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทําแผนชุมชน การ
ประชุม ประชาคมท้องถิ่น การอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ ระดมแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางหรือแนวทาง
ในการพัฒนาเทศบาล จากประชาชนทุกภาคส่วนและกิจกรรมของ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัด
ทํา แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสถานที่  ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม และค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-68
 ลําดับที่ 1 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-92
 ลําดับที่ 6
     
     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาและกระบวนการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมทิศทางการพัฒนาและ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายใน
โครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่  ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้า
เล่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีค่าใช้จ่ายใน
โครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่  ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้า
เล่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-69
 ลําดับที่ 5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เปนต้น     
     

ค่าวัสดุ รวม 292,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน   
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว  
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าที่ใช้กับระบบเสียงไร้สาย ให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่     
     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต (Internet) ตามโครงการเครือข่าย Internet ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 2351  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2546
 ข้อ 7.2  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้
หมายความ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ              
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งบลงทุน รวม 854,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 854,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ 
(1) เปนกระบะสําเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 17  
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,816,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,875,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 630,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตั้งไว้ 500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการ เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และประกาศเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ             
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างประจําของกองคลังที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ       
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ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม จํานวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม งานผลประโยขน์ฯ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล งานแผนที่ภาษีฯ จํานวน 1 อัตรา งานผล
ประโยชน์ฯ 1 อัตรา งานพัสดุฯ จํานวน 1 อัตรา และงานการ
เงินฯ จํานวน 1 อัตรา รวมจํานวน 4 อัตรา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 220,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ตั้งไว้ 220,000 บาท   
-เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้เทศบาล   เช่น   จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ของทางราชการ   ค่าโฆษณาและเผย
แพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม    ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม
หนังสือ ค่ารับวารสาร/หนังสือพิมพ์   ค่าหนังสือระเบียบ
กฎหมาย   ค่าธรรมเนียมต่างๆ   ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ไฟฟ้า/น้ํา
ประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า ค่า
เบี้ยประกัน   ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลค่าใช้จ่ายอื่นสําหรับเช่าทรัพย์สิน
ราชพัสดุ เปนต้น             
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ             
     

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   เช่น   การจัดทําโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
สํารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสารและสแกนระวางที่ดิน  จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แผ่นโปรแกรม และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-83
 ลําดับที่ 1        
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
การพัสดุและการจัดเก็บรายได้

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที่  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ         
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 1         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เปนต้น     
     

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:09 หน้า : 45/229



ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบ
พิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเปา ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิ่งของ
อื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน   
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว  
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
     

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

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1 ,2,3     
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาตลาดสดเทศบาล 1 , 2,3     
     

งบลงทุน รวม 941,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 941,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท

เพื่อเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน  ขนาด  36,000  บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) จํานวน  1
  เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม  2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 1134
  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3  หน้าที่ 32  ลําดับที่  11          
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110
 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เปนกระบะสําเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต   
-จัดซื้อตามบัญชราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม  2562      
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 1134
  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563  หน้าที่  26  ลําดับที่  8          
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  แบบที่ 2
 จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท      
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้    
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  แกน
หลัก (4 core)     
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB      
- มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่
น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel       
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า WiFi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4 G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัว
เครื่อง  (built-in)  
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต   
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2  Megapixel     
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า  8  Megapixel      
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 1134
  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3  หน้าที่  30  ลําดับที่  3          
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 6,279,900 บาท

งบบุคลากร รวม 6,279,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,279,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,402,200 บาท

- งานเทศกิจ  ตั้งไว้  482,500 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงิน จํานวน 2 อัตรา     
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งไว้  919,700
 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงิน จํานวน 3 อัตรา     
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,053,000 บาท

- งานเทศกิจ  ตั้งไว้  857,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  3
 อัตรา   
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งไว้  1,196,000
 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  5
  อัตรา       
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,548,400 บาท

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งไว้  2,548,400
 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างงานป้องกันฯของ
เทศบาลฯ พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัตงานที่มีระดับดีขึ้นไป  จํานวน (4% -
 6%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 16 อัตรา             
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 276,300 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งไว้  276,300
 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างเทศบาล สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดเทศบาล       
     

งานเทศกิจ รวม 1,057,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,057,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ             
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างประจํา        
     

ค่าใช้สอย รวม 926,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างตีเส้นจราจร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจ้างตีเส้นจราจรในเขตเทศบาล
เช่น จ้างตีเส้นทางม้าลาย ตีเส้นจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เส้น
แบ่งทางเดินรถ ฯลฯ     

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดระเบียบการจําหน่าย
สินค้าในตลาด จุดผ่อนผัน หาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการที่น่า
รังเกียจ และอาจเปนอันตรายต่อสุขภาพ

จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย จํานวน 6
 อัตรา     
     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล   เช่น จ้างเหมาแรงงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่ารับ
วารสาร/หนังสือพิมพ์ ค่าหนังสือระเบียบกฏหมาย ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ไฟฟ้า/น้ําประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า ค่าเบี้ยประกัน ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายอื่นสําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ เปนต้น     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ             
     

โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนนทางเท้าและการ
จราจร

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า
บนถนน ทางเท้าและการจราจร เช่น ค้าจ้างเหมาบุคลภาย
นอก ค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายจุดผ่อนผัน  ป้ายจราจร ซื้อสีเพื่อตีเส้นจุด
ผ่อนผัน และจราจร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-60
 ลําดับที่ 1             
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เปนต้น     
     

ค่าวัสดุ รวม 116,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน   
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่จัดซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว  
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
     

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,680,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ             
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างประจํา        
     

ค่าใช้สอย รวม 790,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล   เช่น   จ้างเหมาแรงงาน    จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ของทางราชการ   ค่าโฆษณาและเผย
แพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม    ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
เล่มหนังสือ    ค่ารับวารสาร/หนังสือพิมพ์   ค่าหนังสือ ระเบียบ
กฏหมาย   ค่าธรรมเนียมต่างๆ   ค่าติดตั้งโทรศัพท์/ไฟฟ้า/น้ํา
ประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า ค่า
เบี้ยประกัน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายอื่นสําหรับเช่าทรัพย์สิน
ราชพัสดุ เปนต้น             
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่ได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปราชการ             
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โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร. จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสถาปนาวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 2564 ในวันที่ 22
 มีนาคม  2564 ค่าจ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ค่าจัดซื้อน้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง สําหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนที่มารวมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-61
 ลําดับที่ 6          
     
     

โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 2 ครั้งๆละ 1 วันตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564  เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิดการ
ประชุม ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-63
 ลําดับที่ 12     
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โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  สําหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วย
งาน ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ เปนค่าจัดทําเอกสาร และป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าตกแต่งบาดแผล ค่าอาหาร น้ําดื่ม น้ํา
แข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ  
-เปนไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ
.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 3-
61ลําดับที่ 7     
    

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสา
สมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินโครงการ จัดซื้อ
ปากกา แฟ้ม วัสดุอุปกรณ์ในการฝึก  ค่าจ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ
.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  3-
63 ลําดับที่ 13            
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โครงการฝึกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และยุวเทศกิจ สําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินโครงการ จัดซื้อ
ปากกา แฟ้ม วัสดุอุปรณ์ในการฝึก ค่าจ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ  
-เปนไปพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความความเปน
ระเบียบเรียบร้อยบ้านเมือง พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-61
 ลําดับที่  5
    
     
    

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล จ่ายเปนค่าจัดทําเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทํา
ป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อ กาแฟ โอวัลติน น้ําดื่ม น้ําแข็ง ผ้า
เย็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานประจําจุดบริการในช่วง
เทศกาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ
.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-62
 ลําดับที่ 8                 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เปนต้น            
     

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

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน   
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว  
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเครื่องดับเพลิง        
     

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

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าสํานักงานป้องกันฯ อาคารสถานีย่อย
มิตรภาพ ศูนย์อปพร. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่     
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาสํานักงานป้องกันฯ อาคารสถานีย่อย
มิตรภาพ ศูนย์อปพร. ให้การประปาส่วนภูมิภาคบ้านไผ่     
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งบลงทุน รวม 450,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างสถานีสูบน้ําดับเพลิงและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 450,000 บาท

เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ําดับเพลิง 1 แห่ง ก่อสร้างที่สระน้ํา
สาธารณะ (หนองงิ้ว) ประกอบด้วย อาคารสถานีสูบน้ํา เครื่องสูบ
น้ํา ระบบท่อทางดูดและส่ง ระบบไฟฟ้า ลานคอนกรีต ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0018.3
/ว 9340 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-65
 ลําดับที่ 26
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อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด สถานีตํารวจภูธรรบ้านไผ่ ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธร
บ้านไผ่ ที่ ตช.0019.(ขก).46(ชมส)/2092 ลงวันที่ 25
 พฤษภาคม 2563 
-เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-65
 ลําดับที่ 24
          

อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอบ้านไผ่ ตามหนังสืออําเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0218/188 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
-เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-65
 ลําดับที่ 25
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 39,131,200 บาท

งบบุคลากร รวม 37,379,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 37,379,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 26,330,400 บาท

เงินเดือนพนักงานเทศบาล  
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 3,663,700 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล     
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 19,010,000
 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 49
 อัตรา เปนไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 3,656,700 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 11
 อัตรา เปนไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,272,600 บาท

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับข้าราชการ 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 3,800 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ เปนไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 201,600 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ เปนไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 121,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่าย ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา เปนไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 3,621,600 บาท

เงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     
เงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะของพนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ เปนไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2042
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 579,600 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลฯ เปนไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,200 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 252,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา เปน
ไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     
     

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:10 หน้า : 70/229



เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,100 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น) 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 10,100 บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น) ของลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,513,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้  794,500 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ พร้อมทั้งเงินที่ได้รับ
จากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติ
งานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทน
ก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานพนักงานขับรถยนต์ จํานวน  2  อัตรา , ผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา, ผู้ช่วยสันทนาการ จํานวน 1
 อัตรา  รวม 4 อัตรา เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 1,762,800 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินที่
ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมิน
การปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบ
แทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่นฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน ผู้ช่วยครู จํานวน  5
  อัตรา, ครู (สอนเด็กอนุบาล) จํานวน 1  อัตรา ,  ผู้ช่วยเจ้าเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  2  อัตรา,  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา  รวม 9 อัตรา เปนไปตามหนังสือสํานัก
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งาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 233,900 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินที่
ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมิน
การปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบ
แทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่นฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน ผู้ช่วย
บรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล (บุคลากรสนับ
สนุนการสอน)
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 635,700 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) และเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่า
ตอบแทน ตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้น
ไป จํานวน ( 3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตาม
ประกาศคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่งาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี จํานวน 4 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1
  อัตรา  รวม 5 อัตรา เปนไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล (ผู้ดูแลเด็ก)
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 654,300 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่
ในงานผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 5 อัตรา เปนไป
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
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 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) ของ
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2 อัตรา และโรงเรียนเทศบาล 2
 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 1 อัตรา รวม 3 อัตรา เปนไปตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา เปนไปตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  

     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 258,300 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจของ
เทศบาล
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจของเทศบาล จํานวน 3 อัตรา เปนไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
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 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 18,300 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจของเทศบาล จํานวน 5 อัตรา เปนไปตามหนังสือ ด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  จํานวน 5 อัตรา เปนไปตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานทั่ว
ไป (ภารโรง)  จํานวน 3 อัตรา เปนไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานทั่วไปของ
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา เปนไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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งบดําเนินงาน รวม 1,676,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 92,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผล
งานของพนักงานครู, พนักงานเทศบาลประเมินความพร้อมของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร่วมเปนคณะกรรมการจัด
ซื้อ/จ้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการ
ประเมินผลงานของพนักงานครู,พนักงานเทศบาล ประเมินความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบพนักงาน
ครู ตั้งไว้ 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน  ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ดําเนินการสอบในการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงาน ให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น  การโอนพนักงานครูเทศบาลสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร สถาน
ศึกษาที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
การสอบ พ.ศ.2549 

ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งไว้ 81,000  บาท 

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:10 หน้า : 75/229



-เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผล
งานฯ  ตั้งไว้ 1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ          
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯ และลูกจ้าง
ประจํา ที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวัน
หยุดราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ      
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 21,600 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
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-เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลของ
กองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
     
     

ค่าใช้สอย รวม 1,206,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน 346,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ตั้งไว้ 34,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด, ค่าบอกรับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  , ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ, ค่าติดตั้งประปา ติดตั้ง
ไฟฟ้า ติดตั้งโทรศัพท์ของกองการศึกษา, ห้องสมุดฯ, โรงเรียน
สังกัดเทศบาล 2 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลทั้ง 3
 แห่ง เปนต้น
- ค่าจ้างเหมาบริการครูจ้างสอน ตั้งไว้ 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างให้กับครูจ้างสอน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 1
 อัตรา
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตั้งไว้ 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร
ศูนย์เยาวชนฯ จํานวน 1 อัตรา
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของ
รางวัล ค่าพิมพ์เอกสาร ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
ศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปนค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น , พนักงาน
เทศบาล , พนักงานครูเทศบาล , ครูผู้ดูแลเด็ก , ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างฯ  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด (ทั้ง
นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
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โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานทางการศึกษา เช่น ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุ
ผลิตสื่อ การเรียน การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สําหรับผู้บริหาร
ท้องถิ่น ,พนักงานครูเทศบาล , นักเรียน , พนักงาน
เทศบาล , พนักงานจ้างฯ  ที่ร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษา และเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  3-35
 ลําดับที่ 1   
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โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมครูและ
ศึกษาดูงานในประเทศ เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่า
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึก
อบรม  การประชุมชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
และ การศึกษาดูงานในประเทศ  สําหรับพนักงานครู
เทศบาล  พนักงานจ้าง คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาล  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล   คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของเทศบาล และเจ้า
หน้าที่ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษา  ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าจ้าง
เหมาอาหาร  อาหารว่าง  น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-93
 ลําดับที่  1 
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โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ
กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยว
ข้องกับการจัดการศึกษา  เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมสัมมนาและการประชุมชี้แจง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ค่าของสัมมนาคุณใน
การ ศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-41
 ลําดับที่ 28

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่ง
เปน การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มี
อายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึง
ก่อน  และการซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุ
การใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เปนต้น     
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ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน   
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่จัดซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว  
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         
     

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ตะกร้อ ตาข่าย
กีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา  และวัสดุสิ่งของ
อื่นๆที่จัดเปนวัสดุกีฬา      
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์ของกองการศึกษา
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งบลงทุน รวม 75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 3
 เครื่องๆละ 20,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) 
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
-มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่
น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
-มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัว
เครื่อง (built-in) 
-มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต 
-มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
-มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 1

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1เครื่อง ราคา 15,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
  -เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
  -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
  -มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
 หน้าต่อนาที (ppm) 
  -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
  -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
  -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi 
  -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  -สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
  -สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
  -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
  -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 2
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 24,191,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 16,078,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 9,623,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2  คน  ,  โรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน  1  คน ,  รวมทั้งสิ้น 3 คน  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561     
     
     

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความ
ปลอดภัย   โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน  1 คน และ โรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 2 คน   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่งๆละ 15,000
 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 2
    
     

โครงการพัฒนาพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 165,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานครูเข้ารับการอบรม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)-เปน
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1      
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โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 637,400 บาท

-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-43
 ลําดับที่ 36      
     

โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 417,800 บาท

-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-43
 ลําดับที่ 35      
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โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,527,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้
กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42
 ลําดับที่ 31     
     

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม : Top 
Up)

จํานวน 209,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วน
เพิ่ม : Top Up) ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42
 ลําดับที่ 32      
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้
กับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 20,000 บาท และโรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 20,000 บาท  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-35
 ลําดับที่ 4      
     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/พัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 100,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2
 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 100,000 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-38
 ลําดับที่ 13      
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้กับโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 50,000 บาท และโรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 50,000 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-41
 ลําดับที่ 29      
     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านหรือจัดหา
สื่อ หนังสือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านให้กับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ได้รับการคัดเลือก  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-38
 ลําดับที่ 14     
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 53,900 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง ดังนี้
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL 
โรงเรียนละ 9,600 บาท
(2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่ 19,280 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ 15,420 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-94
 ลําดับที่ 1     
     

โครงการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อเปนค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-41
 ลําดับที่ 30      
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โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน จํานวน 710,500 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนค่าหนังสือเรียน ให้กับโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42
 ลําดับที่ 33      
     

โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 400,500 บาท

-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้กับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42
 ลําดับที่ 34
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 3,512,000 บาท

-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน  2  แห่ง  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-37
 ลําดับที่ 10      
     

ค่าวัสดุ รวม 5,545,100 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,260,100 บาท

อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้ง
ไว้ 1,622,000 บาท
-เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน  2  แห่ง  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-43
 ลําดับที่ 38 
  
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 3,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
เทศบาลฯ จํานวน  8 แห่ง
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-44
 ลําดับที่ 39      
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุการเกษตร
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
     

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะยูโด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุการศึกษา
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 910,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 2 แห่ง      
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาลให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ทั้ง 2 แห่ง       
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 2
 แห่ง       
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งบลงทุน รวม 320,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 320,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่โรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ประกอบด้วย
1. ไมค์ประชุมแบบไร้สาย ยูโกไมค์ตั้งโต๊ะประชุมไร้
สาย จํานวน 16 ตัว
2. ตู้ลําโพงพีวีซี จํานวน 4 ชุด
3. ขาแขวนตู้ติดผนัง แพ็คคู่ จํานวน 2 คู่
4. สายชีลม้วน
5. แจ๊ค LIDGE แจ๊ค RCA สีดํา
6. รางเก็บสายไฟ
7. ปลั๊กกาวคู่ใหม่ กาวคู่
8. สาย VAF แอ้นท์
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อให้โรงเรียนฯมีเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ในการ
จัดการประชุมและการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563  หน้าที่ 31 ลําดับที่ 2
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชุดกรองน้ํา จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดกรองน้ํา 3,000 ลิตรต่อวัน จํานวน 1
 ชุด ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ประกอบด้วย
1. เครื่องกรองไฟเบอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 120
 เซนติเมตร ท่อน้ําเข้า-ออก 6 หุน บรรจุสารกรองแมงกานิส 30
 ลิตร จํานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องกรองระบบวีเวอร์ส ออสโมซิส RO กําลังผลิต 3,000
 ลิตรต่อวัน
3. ปัมน้ําสแตนเลส 0.5 แรงม้า
4. เครื่องฆ่าเชื้อ UV ขนาด 20 วัตต์
5. แทงค์พักน้ําดิบพลาสติด ขนาด 1,000 ลิตร
6. แทงค์พักน้ําดิบสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร
7. ตู้ทําน้ําเย็นสแตนเลส ขนาด 4 หัวก๊อก จํานวน 4 ตู้
8. ล้อมตาข่ายลวด ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 1.20
 เมตร จํานวน 1 ชุด
9. อุปกรณ์เดินท่อประปา จํานวน 700 เมตร
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อให้นักเรียนมีน้ําดื่มที่ถูกสุขลักษณะประกอบกับ
โรงเรียนฯไม่มีชุดกรองน้ําดื่ม จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,793,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,793,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 7,468,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 8
 แห่ง   ได้แก่ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ,โรงเรียน
หนองลุมพุก, โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา,โรงเรียนวัดจันทร์
ประสิทธิ์,โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแก้ว
อุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่, โรงเรียนบ้านเกิ้ง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-37
 ลําดับที่ 12       
     

เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล

จํานวน 325,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษาให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 9
 แห่ง ตั้งไว้  325,000 บาท ได้แก่
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ ตั้งไว้  50,000  บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-36
 ลําดับที่ 6
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2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ จํานวน  35,000
  บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-39
 ลําดับที่ 19
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกิ้ง  จํานวน  35,000  บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-39
 ลําดับที่ 20
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา จํานวน  35,000  บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-39
 ลําดับที่ 21
5. อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์  จํานวน  35,000  บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40
 ลําดับที่ 22
6. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ จํานวน  35,000
  บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40
 ลําดับที่ 23
7. อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ จํานวน  30,000  บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
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ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40
 ลําดับที่ 25
8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จํานวน  35,000  บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40
 ลําดับที่ 26
9. อุดหนุนโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ จํานวน  35,000  บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40
 ลําดับที่ 24
     
     
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 2,990,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,990,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 53,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 53,200 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ
-เปนไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     
     

ค่าใช้สอย รวม 2,210,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จํานวน 288,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานรักษาความสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 3 แห่ง รวม 3 คน     
     

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 192,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานรักษาความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 1 คน และศูนย์เรียนรู้ของเทศบาล (ห้อง
สมุด) จํานวน 1 คน รวม 2 คน    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์   ค่าวัสดุตกแต่ง
ร้านนิทรรศการ วัสดุผลิตสื่อ  เงินรางวัล  ของรางวัล  ค่าป้ายไว
นิล ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าพิธีการ  ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ  เปนค่าเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ  ค่า
จ้างเหมาเวที เครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุ
สํานักงาน  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-36
 ลําดับที่ 8 
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  น้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง  ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
มหรสพ  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
อาหารทําการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1           

    
     

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่า
วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน  ค่าเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําแข็ง ค่าเช่าเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบ
แทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-36
 ลําดับที่ 7           
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โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 79,600 บาท

-เพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ทั้ง 3 แห่ง
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-39
 ลําดับที่ 18    
     
     

โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 55,500 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-39
 ลําดับที่ 17 
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โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 314,500 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1    
     
     

โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 37,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-38
 ลําดับที่ 15      
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โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 37,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-38
 ลําดับที่ 16     
     
     

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 906,500 บาท

-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3  แห่ง  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-37
 ลําดับที่ 11          
     
     

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:10 หน้า : 108/229



ค่าวัสดุ รวม 549,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน   
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว  
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 354,500 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-44
 ลําดับที่ 40     
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุการเกษตร
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
     

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะยูโด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุการศึกษา
     

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

-เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์เรียนรู้
เทศบาล (ห้องสมุด) , สนามเทนนิส , ลานกีฬา
อเนกประสงค์ (โนนสว่าง)      
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาลให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก , ศูนย์เรียนรู้เทศบาล (ห้องสมุด) , สนามเทนนิส , ลานกีฬา
อเนกประสงค์ (โนนสว่าง)      
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์เรียนรู้
เทศบาล (ห้องสมุด)       
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,338,700 บาท

งบบุคลากร รวม 5,316,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,316,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,751,600 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 2,407,900 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  6  อัตรา  
- งานโรงพยาบาล  ตั้งไว้  337,100 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  1  อัตรา       
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ตั้งไว้ 410,500
 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 1 อัตรา      
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งไว้ 596,100 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  2  อัตรา        
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 121,200 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม ในอัตราเงินเดือนละ 5,600  บาท จํานวน  1
  อัตรา   

เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข
- งานโรงพยาบาล  ตั้งไว้ 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
สาธารณสุข ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0819.2/5103 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งไว้ 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
สาธารณสุข ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0819.2/5103 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 163,200 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 121,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และ
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3
 อัตรา
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตาม
ระเบียบฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา       
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 292,400 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 292,400 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1  อัตรา      
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 939,900 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 163,500 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจาก
การ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติ
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มี
ระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนใน
ปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1
 อัตรา 
- งานโรงพยาบาล ตั้งไว้ 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการ พิจารณา
เลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบ
แทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้น
ไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตาม
ประกาศคณะกรรมการฯ จํานวน 1 อัตรา             
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ตั้งไว้  108,000
 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการ พิจารณา
เลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบ
แทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้น
ไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตาม
ประกาศคณะกรรมการฯ จํานวน 1 อัตรา    
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งไว้  560,400 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจาก
การ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติ
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มี
ระดับดีขึ้นไป จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนใน
ปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 3
 อัตรา      
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,800 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 2,300 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  
 - งานโรงพยาบาล ตั้งไว้  12,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา         
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ตั้งไว้  12,000
 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา         
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งไว้  21,500 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
     

งบดําเนินงาน รวม 954,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วย
ราชการ   เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเปนครั้งคราว เงินรางวัล  ฯลฯ
            
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความ
จําเปนและเร่งด่วน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเปนค่า
ตอบแทนแพทย์  พยาบาล ฯลฯ                 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ        
     

ค่าใช้สอย รวม 498,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลและงานต่างๆด้านธุรการ  จํานวน  2 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทําความ
สะอาดสํานักงาน อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชั้น
บน-ล่าง รวมทั้งห้องสุขา ทั้งหมดในอาคาร  จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร ค่า
เย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา  ค่า
จ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการใน
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปนต้น      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เปนต้น            
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน   
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง แปรง ไม้กวาด ผง
ซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวง
มาลัย  แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรค อานจักรยาน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ฯลฯ                
     

งบลงทุน รวม 68,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ํากว่า  18,000
  บีทียู  จํานวน  1 เครื่อง
เพื่อติดตั้งในฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวม
ค่าติดตั้ง
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู แบบแยก
ส่วน 
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) เปนเครื่องปรับที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 35 ลําดับที่ 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 2
 เครื่องๆละ 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB 
  -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย 
  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
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อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 35 ลําดับที่ 1

งานโรงพยาบาล รวม 1,613,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 833,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 186,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วย
ราชการ เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเปนครั้งคราว เงินรางวัล เงินค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562) และเงิน
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562)
         
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     
     

ค่าใช้สอย รวม 597,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:10 หน้า : 122/229



- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และ
ที่เกี่ยวกับภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปน
ต้น               
     

ค่าจ้างเหมาบริการพ่นสารเคมีและควบคุมโรค จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพ่น
สารเคมีและควบคุมโรค จํานวน 2 อัตรา  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่ให้กับผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าวัสดุ
ประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชา
สัมพันธ์ คู่มือ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่า
พิธีการ ค่าพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 2
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแกนนําสุขภาพและทัศนศึกษา
ดูงาน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับแกนนําสุขภาพและเครือ
ข่าย โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่า
ที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าพิธีการ ค่าพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนใน
การดําเนินโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงาน
ครัว       
     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหาม
คนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุ
วิทยาศาสตร์       
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
     

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

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 780,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเปนค่าใช้จ่ายสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยคณะกรรมการชุมชนจัดทําโครงการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดังนี้
1. ชุมชนประปาบ้านไผ่ จํานวน  20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ
2. ชุมชนจัดสรร จํานวน  20,000  บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
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  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
3. ชุมชนยิ่งยง  จํานวน   20,000  บาท
  1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
4. ชุมชนหนองลุมพุก จํานวน   20,000  บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
5. ชุมชนตลาด 1, 2, 3 จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
6. ชุมชนศรีหมอนพัฒนา จํานวน  20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
7. ชุมชนอยู่เย็นเปนสุข  จํานวน 20,00 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
8. ชุมชนเจนจบทิศ  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
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9. ชุมชนอุตรนคร  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
10. ชุมชนส่วนราชการ  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
11. ชุมชนแก้วทรานี  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
12. ชุมชนประเสริฐแก้ว จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
13. ชุมชนหลักสิบสี่ จํานวน  20,000   บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
14. ชุมชนศาลเจ้า จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
15. ชุมชนศาลเจ้า 2 จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
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16. ชุมชนสมประสงค์พัฒนา จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
17. ชุมชนสมหวังสังวาลย์ จํานวน   20,000  บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
18. ชุมชนสมหวังสังวาลย์ 2 จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
19. ชุมชนโนนสว่าง จํานวน   20,000  บาท
  1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
20. ชุมชนโนนสะอาด จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
21. ชุมชนคลองชลประทาน จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
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22. ชุมชนห้วยทราย จํานวน  20,000  บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
23. ชุมชนหนองแคน  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
24. ชุมชนบ้านไผ่เก่า จํานวน  20,000  บาท
  1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
25. ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
26. ชุมชนสุมนามัย จํานวน  20,000  บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
27. ชุมชนพระธรรมสาร  จํานวน  20,000  บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
28. ชุมชนขนมจีน 2000 จํานวน   20,000   บาท
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  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
29. ชุมชนแสงทองประชาสรรค์ จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
30. ชุมชนกกแดง จํานวน   20,000  บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
31. ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
32. ชุมชน บขส. จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
33. ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
34. ชุมชนปอบิด จํานวน  20,000 บาท
  1. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
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35. ชุมชนโพธิ์สวรรค์  จํานวน  20,000 บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
36. ชุมชนหมู่สี่พัฒนา จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
37. ชุมชนบ้านข่าพัฒนา จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
38. ชุมชนศรีบุญเรือง  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
39. ชุมชนโนนสวรรค์ จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-59
 ลําดับที่ 6

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 79,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 79,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วย
ราชการ เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเปนครั้งคราว เงิน
รางวัล              
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของ
พนักงานและลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
ตามความจําเปนและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ               
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ        
     

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ และค่าจ้างเหมาตรวจ
สอบคุณภาพน้ําเสีย และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กองสาธารณสุขฯ เปนต้น      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มประชาชน
ผู้บริโภค ผู้ประกอบการค้ากลุ่มนักเรียนในโรงเรียน โดยมีค่าใช้
จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าทําสื่อประชา
สัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา
ราชการ ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความปลอดภัยด้านอาหาร และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 306 ลงวันที่ 31
 มกราคม 2561,ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1             
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โครงการผู้บริโภคยุคใหม่รู้ทันภัยน้ํามันทอดซ้ํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มประชาชนผู้
บริโภค กลุ่มนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการอบรม ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อชุดทดสอบ
น้ํามันทอดซ้ํา ค่าจัดซื้อน้ํามันทอดซ้ํา ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 3

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

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหาม
คนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุ
วิทยาศาสตร์       
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
     

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:11 หน้า : 134/229



งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,375,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,875,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วย
ราชการ เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเปนครั้งคราว เงินรางวัล และเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562)
         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความ
จําเปนและเร่งด่วน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ           
     

ค่าใช้สอย รวม 1,444,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลและงานต่างๆ ของศูนย์บริการสาธารณ
สุขฯ จํานวน  2 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารศูนย์บริการฯและดูแล
เครื่องมือเครื่องใช้ให้ปราศจากเชื้อ ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทําความ
สะอาดอาคารศูนย์บริการฯ และดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้
ปราศจากเชื้อ  จํานวน  2  อัตรา
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ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 864,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน  9 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนวดแผนไทย จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงาน
นวดแผนไทยของศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จํานวน  1 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร ค่า
เย็บปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ทําประปา ค่าจ้างแรงงานทํา
อุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปนต้น      
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเหณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/2652-2700 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-59
 ลําดับที่ 7       
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โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุสํานักงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ 
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-58
 ลําดับที่ 4              
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เปนต้น            
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน   
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) เบรก ค
รัช พวงมาลัย  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหาม
คนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุ
วิทยาศาสตร์       
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
     

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

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้า  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ฯลฯ       
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าประปา  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ฯลฯ       
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้
หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย     
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

อุปกรณ์ออกกําลังกายฟิตเนส (กองการศึกษา) จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายฟิตเนส ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ตลาด 4) ประกอบด้วย
1.ลู่วิ่งไฟฟ้า
2.จักรยานเอนปั่น
3.ชุดโฮมยิม
4.จักรยานสปินนิงไบค์
5.ดัมเบลหุ้มยาง พร้อมชั้นวาง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อเปนการบริการและส่งเสริมประชาชนในการออก
กําลังกาย จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 899,900 บาท

งบบุคลากร รวม 899,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 899,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 881,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น เสื้อกัน
หนาว ผ้าห่ม ถุงมือ  ถุงเท้า หมวก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินงานตามโครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้
ประสบภัย  ในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว
 7269  ลงวันที่  3  ธันวาคม  2558 และระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2556 ข้อ 5.1.14
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-56
 ลําดับที่  1           

โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การอบรม  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ
. 2545       
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-56
 ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 13,273,200 บาท

งบบุคลากร รวม 13,273,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,273,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,817,700 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ตั้งไว้  834,500 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  2  อัตรา    
- งานไฟฟ้าถนน  ตั้งไว้  445,100 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1 อัตรา       
- งานสวนสาธารณะ  ตั้งไว้  445,100 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  รวม  1  อัตรา        
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้  568,300
 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา     
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้ 524,700 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  1  อัตรา 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล
ชํานาญการพิเศษ อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1
 อัตรา           

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ตั้งไว้ 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท      

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 6,738,000 บาท

- งานไฟฟ้าถนน ตั้งไว้  3,507,600 บาท 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน  12  อัตรา      
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้  529,200
 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติที่งานกอง
ช่าง จํานวน 2 อัตรา   
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้ 2,117,800 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานที่กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม จํานวน 8 อัตรา    
- งานบําบัดน้ําเสีย  ตั้งไว้  583,400 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ที่ปฏิบัติงานกอง
ช่าง  จํานวน  2  อัตรา       
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เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,300 บาท

เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้  30,300 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือน
ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จํานวน 8 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,417,200 บาท

- งานไฟฟ้าถนน  ตั้งไว้ 1,056,500 บาท 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  2  อัตรา  รวม 6
  อัตรา               
- งานสวนสาธารณะ  ตั้งไว้  108,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้ 333,400
 บาท 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกอง
ช่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2 อัตรา       
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้ 1,559,300 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจาก
การ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติ
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มี
ระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนใน
ปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9
 อัตรา รวม 12 อัตรา     
- งานบําบัดน้ําเสีย (กองช่าง) ตั้งไว้ 360,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- งานไฟฟ้าถนน  ตั้งไว้ 24,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน  2  อัตรา              
- งานสวนสาธารณะ  ตั้งไว้ 12,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน  1  อัตรา
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้  12,000
 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1  อัตรา            
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้  144,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9
 อัตรา รวม 12 อัตรา 

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,554,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,529,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ             

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,164,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา
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ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 768,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้าภาย
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 8 อัตรา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เปนต้น       

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

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุเครื่องแต่งกาย   

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุสํารวจ
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งบลงทุน รวม 1,025,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,025,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1,025,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เปนกระบะสําเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตประปาสาธารณะในเขตเทศบาล จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล ตามที่การ
ประปาส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่แจ้งรายละเอียดให้ทราบ เปน
การอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2              
    

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ตาม
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่แจ้งรายละเอียดให้
ทราบ หรือเปนการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1      
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งานสวนสาธารณะ รวม 2,064,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,064,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,824,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนสาธารณะ จํานวน 1,824,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความ
สะอาด และดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 19 อัตรา

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

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาเรือนเพาะชํา สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯชุมชนโนนสว่าง  ฯลฯ       
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 14,760,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 11,135,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง) ตั้ง
ไว้ 40,000   บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ        
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
ตามความจําเปนและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) ตั้งไว้  15,000   บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 8,490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน 6,336,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 66 อัตรา
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ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร  ค่า
เย็บปกหนังสือ ค่าจ้างทําประปา  ค่าจ้างทําอุปกรณ์สิ่งของ
ต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณ
สุขฯ เปนต้น  

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองช่าง)

จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด
บริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 5 อัตรา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเนื่องจากระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองช่าง)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เนื่องจาก
ระบบกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหินตั้ง 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3-29
 ลําดับที1่0              
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โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรมการ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร/คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-26
 ลําดับที่ 1                  
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โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและจัด
กิจกรรมการคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายใน ชุมชนมีค่าใช้
จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่อง
ดื่มผู้เข้ารับการอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ดําเนินงาน ค่า
ภาชนะรองรับ/เก็บรวบรวมขยะอันตรายแต่ละประเภท ค่า
เอกสาร/คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุรับแลก ขยะ
อันตราย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-27
 ลําดับที่ 3            
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โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดประชุมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุ่มแกนนําชุมชน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร / สิ่ง
พิมพ์  สื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561
,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-77
 ลําดับที่ 1
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โครงการชุมชนรวมพลัง  ลดโลกร้อน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยจัดอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียน จํานวน 1 ครั้ง มีค่าใช้จ่าย ดัง
นี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ 
-เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-28
 ลําดับที่ 5     

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (กองช่าง)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น การวิเคราะห์
ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย การวิเคราะห์คุณภาพ
น้ําใต้ดินและน้ําผิวดิน การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม อื่นที่
เกี่ยวข้องจากการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ  
-เปนไปตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวด
ล้อม ซึ่งเปนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามผล
การศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่ 3-
29 ลําดับที่ 11      
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โครงการทอดผ้าป่าขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า
ขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ใน
การจัดการอบรมและการจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าขยะ ค่า
เอกสาร/คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561
,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-27
 ลําดับที่ 4              

โครงการเรารักบ้านไผ่รักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรม โดยมี
ค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.1/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-26
 ลําดับที่ 2           
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,500,000 บาท

-ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (กองช่าง) ตั้งไว้ 500,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เปนต้น
-ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) ตั้งไว้ 1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เปนต้น
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ค่าวัสดุ รวม 2,420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-วัสดุสํานักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม) ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ตั้งไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 400,000 บาท

-วัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้ง
ไว้  400,000   บาท      
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้
กวาด บุ้งเต้า หม้อ กระทะ กะละมัง ถาดแก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-วัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้งไว้  50,000
   บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 450,000 บาท

-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ตั้งไว้ 150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้ 300,000   บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) เบรก ค
รัช พวงมาลัย และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง        
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,200,000 บาท

-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้ง
ไว้ 1,200,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น       

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:11 หน้า : 161/229



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 230,000 บาท

-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง)  ตั้งไว้  150,000
  บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหาม
คนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
ตั้งไว้  80,000   บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหาม
คนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท

-วัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้ง
ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุเครื่องแต่งกาย       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

-ค่าไฟฟ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้งไว้ 50,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้า  ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบผสม
ผสานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (หนองแวงไร่) ฯลฯ          

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-ค่าน้ําประปา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งไว้ 20,000
  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบผสม
ผสานเทศบาลเมือง บ้านไผ่ (หนองแวงไร่)ฯลฯ      
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งบลงทุน รวม 3,075,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,506,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกน้ํา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถบรรทุกแบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํา
กว่า 6,000  ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170
 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ํา
(1) จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก
ไม่ต่ํากว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) เปนราคาพร้อมปัมและอุปกรณ์ 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให้
พนักงาน ลูกจ้างได้มีน้ํา
อุปโภคที่สะอาดและปลอดภัย 
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนเครื่องทําน้ําเย็นเดิมที่ชํารุดไม่สามารถใช้งาน
ได้ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 5/2563 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 2
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 569,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพงศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบผสมผสานหนองแวง
ไร่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน 408,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างรั้วกําแพงศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบ
ผสมผสานหนองแวงไร่ ความยาวประมาณ 105.00
 เมตร  สูง 2.00 เมตร  พร้อมประตูทางเข้า จํานวน 1 จุด ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 3

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อล้างล้อรถสําหรับบ่อกําจัด
ขยะมูลฝอย (กองช่าง)

จํานวน 161,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อล้างล้อ
รถ กว้าง 10.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้น
ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 10
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งบเงินอุดหนุน รวม 549,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 549,800 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่ง
แวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 549,800 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฯ และเพิ่มรายได้ให้กับท้อง
ถิ่นจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย การปัดกวาด
ถนนสายหลักในชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ    
-เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว
 4070 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ
.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-84
 ลําดับที่ 1

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 964,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 964,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 564,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจํารถดูดโคลน จํานวน 384,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจํา
รถดูดโคลน จํานวน 4 อัตรา
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆและ
ระเบียบต่าง ๆหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าจ้างเหมาค่าแรงงานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียม
ศาล อัยการ ทนายความ เกี่ยวกับการดําเนินการทางคดีความของ
เทศบาลที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย  หรือค่า
ธรรมเนียมในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน  กรมที่ดิน หรือรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้  รวมทั้งค่าจ้างเหมาจัดทํา วีดิทัศน์ และ
เว็บไซต์ของเทศบาล ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน  งานที่ใช้
ทักษะฝีมือ และงานทางวิชาการ เปนต้น ฯลฯ      

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

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 3,265,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,528,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,528,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,017,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน 5  อัตรา  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  ในอัตราเดือนละ  5,600   บาท  จํานวน  1  อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600 บาท และตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 325,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  2  อัตรา พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้น
ไป จํานวน (3 -5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 2  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 697,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาตามความจําเปนเร่งด่วน หรือในวันหยุดราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล    และลูกจ้างประจํากองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ                 

ค่าใช้สอย รวม 448,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค้าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 3 อัตรา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเปนให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่มีคําสั่งไปราชการตาม
ระเบียบฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และ
การซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน เปนต้น

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

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 2
 เครื่องๆละ ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) 
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
-มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่
น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
-มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัว
เครื่อง (built-in) 
-มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต 
-มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
-มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 2
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,872,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,872,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,872,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆและค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 182,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ารับวารสาร  นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ  และค่าจ้าง
เหมาบริการ  เช่น หนังสือพิมพ์สําหรับบริการ
ชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน หนังสือระเบียบต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าป้ายผ้า  ค่าป้าย
ไวนิล ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และจ่ายเปนค่าแรงงานบุคคล
ภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามภารกิจกองสวัสดิการ
สังคม 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษา ให้มี
รายได้ระหว่างเรียน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการปฏิบัติงานให้มี
รายได้ระหว่างเรียน 
-เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0893.1/ว 423  ลงวันที่  2  มีนาคม  2553 เรื่อง ขอความร่วม
มือในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงาน
ทํา ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-79
 ลําดับที่  3     

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:11 หน้า : 171/229



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดประชุมประจําเดือนองค์กรภาคประชาชน จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจําเดือนของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มเครือข่ายชุมชน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
  และประชาชนทั่วไป  เปนค่าจัดประชุม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธี
เปิด–ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่  ค่า
สมนาคุณวิทยาการ  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-78
 ลําดับที่  1          

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาทสตรี จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําบทบาทหน้าที่ด้านสตรีในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 39 ชุมชน  เพื่อจ่ายเปนค่าที่พัก ค่าจัดประชุม  ค่า
จัดอบรม  ค่าสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  พิธิเปิด-ปิด  ค่า
พาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-80
 ลําดับที่  6     
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําคณะกรรมการชุมชนและองค์กรในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างภาวะ
ผู้นําให้ทุกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  จํานวน  39 ชุมชน  เพื่อจ่ายเปนค่าที่พัก  ค่าจัด
ประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที่  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด  ค่า
พาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-81
 ลําดับที่  8           

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่   เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน และกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ และศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม และเปนเงินอุดหนุน
ในการต่อยอดโครงการกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ประเมินผลหาความเปนไปได้ของ
โครงการ  และให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่มีแนวโน้มมั่น
คง  เพื่อเปนค่าจัดอบรม  ค่าจัดประชุม ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพิธีการ ค่าสถานที่ ค่าพิธี
เปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร
และสิ่งพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่  24 สิงหาคม  2553
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-7
 ลําดับที่  1           
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โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการอบรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก  เยาวชน  สตรีและความรุนแรงในครอบครัว  เพื่อจ่ายเปนค่า
จัดกิจกรรมรณรงค์ จัดทําป้ายรณรงค์  ค่าจัดอบรม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเวที  พิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเปาเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-54
 ลําดับที่  4     

โครงการเรารักบ้านไผ่ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเรารักบ้านไผ่ การอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อจ่ายเปนค่า
เช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเวที เครื่องเสียง เครื่องเสียง
ประกวด ค่าเงินรางวัล ของรางวัลต่างๆ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559       
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-53
 ลําดับที่  1      
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โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเลือกตั้งประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน ทั้ง  39  ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ เพื่อจ่ายเปนค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในหน่วยเลือก
ตั้ง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดอบรม   และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-80
 ลําดับที่  7               

โครงการวันเยาวชน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเยาวชน การอบรมให้ความรู้
แก่เยาวชน  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อจ่ายเปนค่า
เช่าสถานที่  ค่าจัดสถานที่  ค่าเวที  เครื่องเสียง  เครื่องเสียง
ประกวด  ค่าเงินรางวัล  ของรางวัลต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559       
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  3-
81 ลําดับที่  9     
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โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสี
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน พนักงาน
เทศบาล และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลฯ เปนการสนับสนุน
การแข่งขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าพิธีเปิดการแข่ง
ขัน ค่ารางวัล เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มระหว่างการแข่งขัน ค่าจัดประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขัน ค่า
อาหารและเครื่องดื่มระหว่างการฝึกซ้อม ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559       
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  3-54
 ลําดับที่  3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปนการให้ความรู้
กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปนค่า
อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวที พิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสถาน
ที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้าที่ 3-54
 ลําดับที่ 2     
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โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้นําชุมชน กรรมการ
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข  บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการสํารวจ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล ในชุมชนทั้ง 39 ชุมชนโดย
เปนค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร สถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าวัสดุ
สําหรับบันทึกประมวลผลข้อมูล  และอุปกรณ์   ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ค่าวัสดุเผยแพร่ ค่าตอบแทนผู้
สํารวจข้อมูล  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-78
 ลําดับที่ 2     

โครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมทําเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมลดรายจ่าย
ครัวเรือนเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปนศูนย์สาธิตแหล่งการเรียนรู้ระดับชุมชนทางด้านการเกษตร ใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 3 เขต เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียน ค่า
จัดอบรม ค่าจัดประชุม ค่าใช้จ่ายการดูงาน ค่าทัศนศึกษาดู
งาน  ค่าสถานที่ พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพาหนะ  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่  24 สิงหาคม  2553         
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-79
 ลําดับที่ 5
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โครงการอบรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ เพื่อเปนค่าใช้จ่าย จัดประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถาน
ที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่  ค่าเวที เครื่อง
เสียง ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่า
พาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
เบี้ยเลี้ยงออกสํารวจโค และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่  24 สิงหาคม  2553         
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-79
 ลําดับที่  4     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 780,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านไผ่เกมส์ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
บ้านไผ่เกมส์ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่   ค่าวัสดุ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่า
ปูนขาว  ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าน้ําดื่มและน้ําแข็ง  ค่าเกียรติบัตร  ค่าของ
รางวัล  ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา   และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนใน
การดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-47
 ลําดับที่ 5       
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ค่าชุดนัก
กีฬา  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเช่าที่พัก และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 9       

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าพิธี
เปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่   ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าเช่าและ
เตรียมสนาม  ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของ
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่า
เครื่องเสียง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าน้ําดื่ม  ค่าน้ํา
แข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-46
 ลําดับที่ 2       
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โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล
เกมส์ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าปูนขาว ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานัก
งาน ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่า
ตอบแทนกรรมการ ตัดสินกีฬา ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าน้ําดื่ม  ค่าน้ําแข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-47
 ลําดับที่ 4    
     
     

โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อเพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ
เพื่อประชาชน เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าวัสดุ
จัดทําสนาม ค่าเช่าและเตรียมสนาม  ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วย
รางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าน้ําดื่ม  ค่าน้ําแข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-47
 ลําดับที่ 6
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โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาล และนักเรียนสังกัด
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพนักงานครู
เทศบาล พนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬากับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าน้ํา
แข็ง ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-72
 ลําดับที่ 1     
     
     

งบลงทุน รวม 280,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 280,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย เครื่องบริหารหน้าท้อง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย (เครื่องบริหารหน้า
ท้อง) ให้กับชุมชน 36 ชุมชน ๆ ละ 1 ชุด จํานวน 36 ชุด ๆ
 ละ 5,000 บาท
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อเปนการบริการและส่งเสริมประชาชนในการออก
กําลังกายอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงขอจัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 39  ลําดับที่  1
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เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 1
 ชุด  ประกอบด้วย
1.เครื่องบริหารหน้าท้อง
2.เครื่องบริหารข้อเข่า
3.เครื่องดึงไหล่
4.ลู่วิ่งอเนกประสงค์
5.เครื่องบริหารแขนไหล่และหน้าท้อง
6.เครื่องบริหารสะโพก
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อเปนการบริการและส่งเสริมประชาชนในการออก
กําลังกาย จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,020,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,020,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีขึ้นปี
ใหม่ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  เปนค่าเครื่องไทยทาน ค่าปัจจัยถวาย
พระ ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าจ้างตกแต่ง
สถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าถุง
พลาสติกหรือถุงน้ําตาลสําหรับใส่ข้าวสารและอาหารแห้งที่ล้น
บาตรพระ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-72
 ลําดับที่ 3           
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โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
กุ้มข้าวใหญ่ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาทํา
ปราสาทข้าว ค่าวัสดุและหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งรถ
ยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทําของที่เปน
องค์ประกอบสําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-74
 ลําดับที่  7     

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม น้ํา
แข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมา
การแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช  ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล
สําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  ค่าวัสดุและหรือค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่า
และหรือค่าจ้างทําของที่เปนองค์ประกอบสําคัญ  และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-74
 ลําดับที่ 9             
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ ค่าโบว์รางวัลหรือการประกวด
ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่มน้ํา
แข็ง สําหรับแขกผู้มีเกียรติ  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่อง
ขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช ค่าเงิน
รางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  ค่า
ตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทํา
ของที่เปนองค์ประกอบสําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-73
 ลําดับที่ 5          
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  เปนค่าเครื่องไทยทาน  ค่า
อาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าตกแต่งเวทีกิจกรรม
ต่าง ๆ ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
ต่าง ๆ ค่าโบว์รางวัลหรือการประกวดต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมา
เครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพ
สมโภช  ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวด
หรือแข่งขัน  ค่าวัสดุและหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งรถ
ยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทําของที่เปน
องค์ประกอบสําคัญ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-73
 ลําดับที่ 6    
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  เปนค่าเครื่องไทยทาน ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าตกแต่งเวที
กิจกรรมต่าง ๆ ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
กิจกรรมต่าง ๆ ค่าโบว์รางวัลหรือการประกวดต่าง ๆ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง  ค่าจ้างเหมา
เวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีหรือ
มหรสพสมโภช ค่าเช่ามิเตอร์ไฟฟ้า ค่าถุงพลาสติกหรือถุงน้ําตาล
สําหรับใส่ข้าวสารและอาหารแห้งที่ล้นบาตรพระสงฆ์  ค่าเงิน
รางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  ค่า
วัสดุและหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวน
แห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทําของที่เปนองค์ประกอบ
สําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-73
 ลําดับที่ 4         
     
     

โครงการถนนสายวัฒนธรรมคนบ้านไผ่ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรม
คนบ้านไผ่ เช่น ค่าป้ายไวนิลค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทํา
ของที่เปนองค์ประกอบสําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1 
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โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าน้ําดื่ม ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับการทํากิจกรรมต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
จ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาเวที  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-74
 ลําดับที่ 10            
     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 190,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดใน
เขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษ์
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ดังนี้
1. อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง จํานวน 50,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-75
 ลําดับที่ 11 
2. อุดหนุนวัดโพธิ์ศิริโสภณ จํานวน 20,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-75
 ลําดับที่ 13
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3. อุดหนุนวัดป่าชัยวารินทร์ จํานวน 20,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-75
 ลําดับที่ 14
4. อุดหนุนวัดเอี่ยมไพบูลย์ จํานวน 50,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-76
 ลําดับที่ 15 
5. อุดหนุนวัดสะอาดโนนงาม (บ้านหนองลุมพุก) จํานวน 50,000
 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-76
 ลําดับที่ 16  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,347,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,561,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,561,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,243,500 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้ง
ไว้  1,255,900 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา         
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ตั้งไว้ 987,600 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา         

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้ง
ไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง  จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้ง
ไว้ 85,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย ผู้
อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท และตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,600 บาท

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ตั้งไว้  154,600 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน
ที่กองช่าง จํานวน 1 อัตรา     
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,900 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ตั้งไว้ 10,900 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 

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

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ         

ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองช่าง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, ห้องประชุมเล็ก

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
อาคาร สํานักงานกองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศกิจฯ, ห้องประชุม
เล็ก จํานวน 1 อัตรา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบ
ต่าง ๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่ม
หนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างทําเอกสาร ค่าธรรมเนียม
ศาล อัยการ ทนายความและที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางคดี
ความของเทศบาลที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่า
ธรรมเนียม ในการรังวัดชี้แนวเขตที่ดิน กรมที่ดินหรือรายจ่ายอื่นที่
เข้าลักษณะนี้ ค่าจ้างผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ค่า
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิ่งของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาขน
ย้ายเครื่องจักรกล ตามความจําเปนและเหมาะสม เปนต้น     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีคําสั่งให้ไป
ราชการ ไปอบรม ไปประชุมสัมมนา             

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และ
การซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน เปนต้น   

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

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์

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

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้า  เช่น  วงเวียนน้ําพุ สวนสุขภาพ สถานีกําจัด
ขยะมูลฝอยข้างวัดจันทร์ประสิทธิ์  หอนาฬิกา ฯลฯ      
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งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 2
 เครื่องๆละ 20,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) 
  -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  -มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
  -มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่
น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel 
  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
  -มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัว
เครื่อง (built-in) 
  -มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
  -มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
  -มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 1* จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * จํานวน 3 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
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กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB 
  -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 5/2563 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1 
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
  -มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
  -มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
  -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
  -สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่41 ลําดับที่ 2

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 19,723,600 บาท
งบลงทุน รวม 19,723,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 19,723,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง) (กองการศึกษา) จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างห้องน้ําสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
 (บ้านเกิ้ง) สําหรับครูและผู้มาติดต่อราชการ ขนาดกว้าง 2.00
 เมตร ยาว 2.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่  18 ลําดับที่ 5 

ก่อสร้างห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 (กองการศึกษา) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  สําหรับครู
และผู้มาติดต่อราชการ สําหรับครูและผู้มาติดต่อราชการ ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 7

ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (กองการศึกษา) จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด          
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 4
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ติดตั้งตาข่ายเหล็กด้านหน้า-หลัง อาคารเรียน 2 และอาคาร
อเนกประสงค์ (กองการศึกษา)

จํานวน 544,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าทําการติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุปกัลปวาไน
ท์ ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2.3 มิลลิเมตร ด้านหน้าอาคารเรียน 2
 และอาคารอเนกประสงค์ เพื่อป้องกันนกและอุบัติเหตุ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 42

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยมหาโชค ซอย 5 (ชุมชน
โนนสวรรค์)

จํานวน 376,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยมหาโชค
ซอย 5 (ชุมชนโนนสวรรค์) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 190.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล
. ไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:11 หน้า : 199/229



ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนโพธิ์ชัย ซอย 1 
(ชุมชนบ้านไผ่เก่า)

จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยก
ถนนโพธิ์ชัย ซอย 1 (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) ผิวจราจร หนา 0.15
 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 72.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 35

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ประปา 1/10 (ชุมชนประปาบ้านไผ่)

จํานวน 460,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอย
ประปา 1/10 (ชุมชนประปาบ้านไผ่) ผิวจราจร หนา 0.15
 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 56.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส
.ล. ไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว
ประมาณ 112.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:11 หน้า : 200/229



ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
สุมนามัย 2 (ชุมชนสุมนามัย)

จํานวน 1,690,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสุมนา
มัย 2 (ชุมชนสุมนามัย) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50
 เมตร ยาวประมาณ 147.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 367.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.อัด
แรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ 500.00
 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
คุ้มโรงสูบ ซอย 3 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนสุมนามัย)

จํานวน 571,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนคุ้มโรง
สูบ ซอย 3 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนสุมนามัย) ผิวจราจรหนา 0.15
 เมตร กว้าง 4.00  เมตร ยาวประมาณ 70.00 เมตร หรือพื้นที่ ค
.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมราง
วี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ 140.00
 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 32

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:11 หน้า : 201/229



ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยเจริญสุข 4 (ชุมชน
โนนสว่าง)

จํานวน 2,280,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยสาธารณะ ซอยเจริญ
สุข 4 (ชุมชนโนนสว่าง) ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาว
ท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ 814.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 29

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประปา 2/3 (ชุมชน
ประปาบ้านไผ่)

จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ประปา 2/3 (ชุมชนประปาบ้านไผ่) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. อัด
แรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ 100.00
 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 18

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:11 หน้า : 202/229



ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยพรกุณา 2 (ชุมชน
อุตรนคร)

จํานวน 946,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยสาธารณะ ซอยพรกุ
ณา 2 (ชุมชนอุตรนคร) ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. อัด
แรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ 340.00
 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 28

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนผังเมือง 
บ้านเกิ้ง (แยกที่ 1) (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)

จํานวน 1,025,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
แยกถนนผังเมือง บ้านเกิ้ง (แยกที1่) (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา) ก่อ
สร้างท่อ ค.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว
ประมาณ 366.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 8

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:11 หน้า : 203/229



ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค์ 5 
(ชุมชนสมประสงค์)

จํานวน 811,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
สมประสงค์ 5 (ชุมชนสมประสงค์) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. อัดแรง
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อมรางวี ค.ส.ล. ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก ทั้งสองข้างยาวประมาณ 290.00 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 24

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแสงทองคํา (ชุมชน
แสงทองประชาสรรค์)

จํานวน 696,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยสาธารณะ ซอยแสง
ทองคํา (ชุมชนแสงทองประชาสรรค์) ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล
. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส
.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ 252.00
 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 30

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:11 หน้า : 204/229



ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนทองประเสริฐ ซอย 
1 (ชุมชนจัดสรร)

จํานวน 924,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยสาธารณะ ถนนทอง
ประเสริฐ ซอย 1 (ชุมชนจัดสรร) ก่อสร้าง ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.อัด
แรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ 240.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 19/1 
ฝั่งทิศตะวันออก (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา)

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 19/1 ฝั่งทิศตะวันออก (ชุมชนหมู่สี่
พัฒนา) ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก
ยาวประมาณ 90.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 15
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ทองประเสริฐ ซอย 13 
(ช่วงที่ 2) (ชุมชนคุ้มจัดสรร)

จํานวน 560,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยสาธารณะ ทอง
ประเสริฐ ซอย 13 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนคุ้มจัดสรร) ก่อสร้างท่อระ
บายน้ําค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาว
ประมาณ 200.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 3

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างศูนย์บริการ
สาธารณสุขบ้านเกิ้ง (ชุมชนโพธิ์สวรรค์)

จํานวน 425,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนข้างศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านเกิ้ง (ชุมชนโพธิ์
สวรรค์) ก่อสร้างท่อค.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว
ประมาณ 112.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 14
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสมมาตรบํารุง 
(ชุมชนโนนสะอาด)

จํานวน 1,008,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนสมมาตรบํารุง (ชุมชนโนนสะอาด) ก่อสร้างท่อ ค
.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมราง
วี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ 364.00
 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 16

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสมหวัง-สังวาลย์ 
ช่วงที่ 2 (ชุมชนสมหวัง-สังวาลย์)

จํานวน 1,545,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนสมหวัง-สังวาลย์  ช่วงที่ 2 (ชุมชนสม
หวัง-สังวาลย์) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี  ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้ง
สองข้างยาวประมาณ 400.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 15 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 
11 (ฝั่งตะวันออก) (ชุมชนหนองลุมพุก)

จํานวน 720,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนหนองลุมพุกซอย 11 (ฝั่งตะวันออก) (ชุมชนหนอง
ลุมพุก) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี  ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว
ประมาณ 188.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 21

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ่ายเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้กับผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 
- เปนไปตามตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 3-22
 ลําดับที่ 41
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ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (ชุมชนยิ่ง
ยง)

จํานวน 1,092,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนยิ่ง
ยง - หนองลุมพุก โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม (Overlay) หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 800.00 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,800.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 12

ปรับผิวจราจร ลาดยางถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 10 
(ชุมชนหนองลุมพุก)

จํานวน 348,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนสาธารณะถนน
หนองลุมพุก ซอย10 ด้วยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม ด้วย
วิธี (Overlay) หนา 0.05เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00- 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 255.00 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 893.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 21
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ปรับผิวจราจร ลาดยางถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก-หนองแวงไร่ 
(ชุมชนหนองลุมพุก)

จํานวน 313,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนสาธารณะถนน
หนองลุมพุก - หนองแวงไร่ ด้วยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจร
เดิม ด้วยวิธี (Overlay) หนา0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 - 4.30
 เมตร ยาวประมาณ 179.00 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 803.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 22

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซมรั้วด้านหลังอาคารเรียน 2 และอาคารเรียนอนุบาล (กอง
การศึกษา)

จํานวน 374,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าทําการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้านหลังอาคาร
เรียน 2 และหลังอาคารเรียนอนุบาล ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 41
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ปรับปรุง/ซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเสาธงและสนามเด็ก
เล่น โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ (กองการศึกษา)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเสา
ธง หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 891.80 ตาราง
เมตร และถมดินพร้อมบดอัดบริเวณสนามเด็กเล่น พร้อมปูหญ้า
เทียม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 198.24 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 39

ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า เพดาน อาคารสํานักงานกองช่าง (กอง
ช่าง)

จํานวน 436,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมงานหลังคา งานฝ้าเพดาน งาน
ไฟฟ้า อาคารสํานักงานกองช่าง ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 9

ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 2 และห้องน้ํา
อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ (กองการศึกษา)

จํานวน 305,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าทําการปรับปรุงหลังคา ฝ้า เพดานอาคารเรียน 2
 และทําการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ํา อาคารเรียน 4 ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 40
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,378,500 บาท

งบบุคลากร รวม 601,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 601,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 315,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 1  อัตรา       
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจาก
การ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติ
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มี
ระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนใน
ปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1  อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา รวม 2 อัตรา         
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,500 บาท

-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ระเบียบฯ   ตั้งไว้ 28,500  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา รวม 2 อัตรา         
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งบดําเนินงาน รวม 777,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความ
จําเปนและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ             
     

ค่าใช้สอย รวม 509,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อฆ่าและชําแหละ
สัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 4 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่ารับวารสาร  ค่าเย็บปก
หนังสือ ค่าจ้างทําประปา  ค่าจ้างทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และ
จ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม และค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
มีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม และเบิกค่าตอบแทนให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานตามจํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาท/ครั้ง ของการ
สํารวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท) ซึ่งเปนเงินอุดหนุนสําหรับ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาต
ราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อัครราช
กุมารี เปนต้น     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเปน การซ่อม
ปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการซ่อม
กลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เปนต้น            
     

ค่าวัสดุ รวม 148,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่จัดซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุงานบ้านงานครัว  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุก่อสร้าง
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหาม
คนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปนวัสดุการเกษตร
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเปน
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
     

วันที่พิมพ์ : 25/9/2563  11:12:12 หน้า : 215/229



วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
        
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปา น้ําบาดาล ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ       
     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 53,253,000 บาท

งบกลาง รวม 53,253,000 บาท
งบกลาง รวม 53,253,000 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 2,439,800 บาท

1. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างรั้ว
สํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตั้งไว้  102,600  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้าง
รั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากู้
เงินเลขที่ 851/9/2554  ลงวันที่  27  ตุลาคม 2553 วงเงิน
กู้  1,462,000  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2564
  งวดที่ 10 เปนเงิน  102,563.97  บาท  
2.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อซื้อเครื่องเล่น
สนาม  ตั้งไว้ 136,300 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการซื้อ
เครื่องเล่นสนาม  ตามสัญญากู้เงินเลขที่  852/10/2554  ลงวัน
ที่ 27 ตุลาคม 2553 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท  ตั้งงบประมาณส่ง
ใช้ในปีงบประมาณ 2564  งวดที่ 10 เปนเงิน 136,237.75
  บาท     
3. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างปรับ
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ปรุง  ภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับ
ภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา  ค.ส.ล.ถนนแสงทองและปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  ถนนราช
นิกูล  ตั้งไว้  1,410,700 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 ก่อสร้าง
ปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาดยาง  ถนน
ราชนิกูล  ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 937/95/2554  ลงวันที่ 4
  กรกฎาคม 2554  วงเงินกู้  21,511,000  บาท งบประมาณส่ง
ใช้ในปีงบประมาณ  2564  งวดที่ 8  เปนเงิน 1,410,685.59
  บาท       
4. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างอาคาร  หอ
ประชุมอเนกประสงค์  ตั้งไว้ 790,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  ตามสัญญากู้เงินเลข
ที่  1099/106/2555  ลงวันที่
4  เมษายน 2555  วงเงินกู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้
ในปีงบประมาณ  2564  งวดที่ 8  เปนเงิน 790,196.98  บาท   
    

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 631,400 บาท

1.  ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
รั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อ
สร้างรั้วสํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตั้งไว้  20,000
 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อ
ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตาม
สัญญากู้เงินเลขที่ 851/9/2554  ลงวันที่ 27  ตุลาคม 2553  วง
เงินกู้  1,462,000  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2564
  งวดที่ 10  เปนเงิน  19,902.77 บาท       
2.  ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อซื้อ
เครื่องเล่นสนาม  ตั้งไว้  4,100  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ใน
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การซื้อเครื่องเล่นสนาม  ตามสัญญากู้เงินเลขที่  852/10/2554
  ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท  ตั้งงบ
ประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 10 เปน
เงิน 4,087.17 บาท
3. ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2  ก่อสร้าง
ปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา  คสล.ถนนแสงทอง และปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยาง  ถนนราชนิกูล  ตั้งไว้ 376,400 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อ
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2  ก่อ
สร้างปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาด
ยาง  ถนนราชนิกูล  ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 937/95/2554      ลง
วันที่ 4  กรกฎาคม 2554  วงเงินกู้  21,511,000  บาท งบ
ประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2564  งวดที่ 8  เปน
เงิน 376,328.72 บาท      
4. ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  ตั้งไว้ 210,900  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อ
ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ตามสัญญากู้เงินเลข
ที่ 1099/106/2555 ลงวันที่ 4 เมษายน 2555 วงเงิน
กู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2564
  งวดที่ 8  เปนเงิน 210,800.92 บาท   
5. ส่งเงินชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีการ
กู้เงินใหม่  ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ในกรณีอยู่ระหว่างการทําสัญญาที่จะต้องชําระจ่าย
ก่อน เปนเงิน 20,000 บาท
    

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 658,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  590,000  บาท
-เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5
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 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ส่งเปนเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557, พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก
.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที่  10
  กรกฎาคม  2557 
วิธีการคํานวณ    
(ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับเงินค่าจ้างจาก
เทศบาลประจําปีงบประมาณ 2564 x 5/100)          
(12,941,880 - 875,880 –
 355,935) = 11,710,065x5 / 100 = 585,503 บาท ขอตั้ง
จ่าย  590,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 50,000  บาท
-เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5
 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับเงินค่าตอบแทน
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุน) ส่งเปนเงิน
สมทบในอัตราเดียวกัน
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557,  พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก
.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที่  10
  กรกฎาคม  2557 
วิธีการคํานวณ (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับ
เงินค่าจ้างจากเงินอุดหนุน  ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 x 5 /100) 
(875,880 x 5 / 100 = 43,794 บาท) ขอตั้งจ่าย  50,000
  บาท   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้ 18,000   บาท
-เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5
 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก) ที่รับเงิน
ค่าตอบแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     (เงินอุด
หนุน) ส่งเปนเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย 
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557,  พระราช
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บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,  ก
.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที่  10
  กรกฎาคม  2557
วิธีการคํานวณ (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับ
เงินค่าจ้างจากเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2564 x 5 /100)
355,935 x 5 / 100 = 17,796.75 บาท  ขอตั้งจ่าย  18,000
 บาท  
     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 26,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้ 26,000 บาท
-เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2
 เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามหนังสือจังหวัด
ขอนแก่น ที่ มท 0023.2/ว 11042 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562
 และหนังสือสํานักงานประกันสังคม ที่ รง 0625/ว 5344 ลงวัน
ที่ 16 ตุลาคม 2561
วิธีการคํานวณ (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้าง ประจําปีงบประมาณ 2564 x 0.2 / 100)
(12,941,880 x 0.2 / 100) = 25,883.76 บาท  ขอตั้ง
จ่าย 26,000 บาท
    

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 31,000,000 บาท
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-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  รวมทั้งสิ้น  31,000,000
  บาท
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายสําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อายุหกสิบปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกําหนดอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ 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 
-เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย  ยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-66
 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 10,224,000 บาท

-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ รวมทั้งสิ้น  10,224,000
 บาท
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ สําหรับคน
พิการที่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคนพิการ ในอัตราคน
ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 1,065 คน 
-เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-66
 ลําดับที่ 2
     
     

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 300,000 บาท

-โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งสิ้น  300,000
  บาท
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  สําหรับผู้ป่วยเอดส์ที่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้
ป่วยเอดส์ ในอัตรา 500 บาท/เดือน
-เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2
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สํารองจ่าย จํานวน 1,650,700 บาท

-เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเปนส่วนรวม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2543  
                            
     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจราจร จํานวน 70,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจราจร  ตั้งไว้  70,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขต
เทศบาล  เช่น  ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  ค่าตีเส้นจราจร  แผง
เหล็ก ป้ายจราจรสีทาถนน  และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จําเปนในการ
จัดการจราจร  และเปนค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และสิ่ง
ที่ ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  และเปนค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
จราจร
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 6301/ว 4353
 ลงวันที่  20  ธันวาคม  2541  
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท
.ท.

จํานวน 247,400 บาท

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับ   สมา
คม ส.ท.ท. ตั้งไว้  247,400 บาท 
-เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยของปี  ตามนัย
หนังสือหนังสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว2999
  ลงวันที่   3 กรกฎาคม  2555เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุง
สมาคม  พ.ศ. 2555 และหนังสือด่วน ที่ มท  0313.4/ว 2787 ลง
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เรื่อง การพิจารณาระบบงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้เทศบาลตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายเปนค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) เปนรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของราย
รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท)  
ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545          
วิธีคํานวณ  
(รายรับจริง  2562 -  เงินอุดหนุน 2562) 
256,888.917.06 -108,772,656.00 = 148,116,261.06 บาท
148,116,261.06 x 1 
                6  x   100
= 148,116,261.06 x 0.00167 
=  247,354.15  บาท   
จึงขอตั้งจ่าย 247,400  บาท   
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เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

โครงการเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว้  100,000 บาท
-เพื่อสมทบกองทุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  จ่ายให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับสวัสดิการ
เกี่ยวกับการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษาและอาชีพ  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0891.4/ว 2502
  ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2553  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-67
 ลําดับที่ 4
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เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 700,000 บาท

เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ตั้งไว้ 700,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่น  หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม หรือองค์กร
ประชาชนดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่  เพื่อให้กลุ่มแม่
และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มี
ความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่  สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยส่ง
เสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะ
สม  และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดย  สปสช.  จะ
สนับสนุน  45  บาท  ต่อหัวประชากรในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ (45 บาท x จํานวนประชากรกลางปี) โดยเทศบาลเมือง
บ้านไผ่จะต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  (กรณีรายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท) 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-67
 ลําดับที่ 5      
     

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้างของเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ค่าทําศพพนักงานจ้างเทศบาลที่
ตายในระหว่างรับราชการและปฏิบัติหน้าที่                   
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 2,689,800 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณนั้นๆ โดยไม่
รวมรายจ่ายจากพันธบัตร เงินกู้ที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทั่ว
ไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติบําเน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 6
- เปนไปตามหนังสือกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560, หนังสือ
กองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30
 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกองทุนบําเน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2562  
วิธีคํานวณ 
(ประมาณการรายรับประจําปี  2564   -  เงินอุดหนุน 2564)
254,000,000 - 119,512,600  =  134,487,400  
=   134,487,400  X   2/100  
=   2,689,748 บาท     
ตั้งจ่ายไว้     2,689,800 บาท      
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 364,000 บาท

-เพื่อเบิกจ่ายเปนค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่นที่มิใช่ตําแหน่งครู ตามจํานวนที่จะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงาน
เทศบาลผู้รับบํานาญรายเดือน 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   
รวมเปนงิน 30,324 บาท X 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 363,888
 บาท จึงขอตั้งจ่าย 364,000 บาท   
-เปนไปตามหนังสือกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และ
หนังสือกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2,076,900 บาท

เบิกจ่ายเปนค่าบําเหน็จของลูกจ้างประจํา  เพื่อปฏิบัติเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง ของหน่วยการ
บริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552  จํานวน  12  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   12.255 บาท 
10. นางทัศชญา  พุทธศรี         เดือนละ  14,727  บาท 
11. นายวิเชียร  พรมมาซุย       เดือนละ  17,120  บาท 
รวมเปนเงิน 129,112 บาท X 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 1,549,344 บาท
และรายนายอภิชาติ สมีนาง  จํานวน  527,547  บาท
รวมทั้งสิ้น 2,076,891 บาท จึงขอตั้งจ่าย 2,076,900 บาท

        
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการ
บํานาญส่วนท้องถิ่น     
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ส่วนท่ี 3

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ าเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
หมวดรายได้

ก ำไรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด 1,457,589.00             1,503,766.00              1,846,825.00             

ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร
ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 427.61 290.11 167.59

ดอกเบ้ียรับจ ำน ำ
ดอกเบ้ียรับจ ำน ำ 9,227,479.00             10,267,221.25            9,603,825.00             

รำยได้เบ็ดเตล็ด
รำยได้เบ็ดเตล็ด 3,299.80                  -                          -                         

รวมหมวดรายได้ 10,688,795.41          11,771,277.36           11,450,817.59          
หมวดเงินได้อ่ืน

เงินรำงวัลประจ ำปี 15% ของก ำไรสุทธิ
เงินบูรณะท้องถ่ิน 30% ของก ำไรสุทธิ
เงินทุนด ำเนินกำร 55% ของก ำไรสุทธิ
บ ำเหน็จรำงวัล ร้อยละ 20% 1,121,766.09             961,467.13                1,153,387.10             
เงินท ำนุบ ำรุงท้องถ่ิน 30% 1,682,649.13             1,442,200.69              1,730,080.64             
ทุนด ำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 50% 2,804,415.23             2,403,667.82              2,883,467.74             

รวมหมวดเงินได้อ่ืน 5,608,830.45           4,807,335.64            5,766,935.48           
รวมรายรับท้ังส้ิน 16,297,625.86          16,578,613.00           17,217,753.07          

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
งบกลำง 3,525,685.72             3,689,740.81              3,715,917.91             
งบบุคลำกร 1,487,917.00             1,465,207.61              1,700,870.00             
งบด ำเนินงำน 738,486.84               722,392.41                828,082.85               
งบลงทุน -                          -                         
งบรำยจ่ำยอ่ืน 5,665,030.45             4,869,135.64              5,828,735.48             

รวมรายจ่าย 11,417,120.01          10,746,476.47           12,073,606.24          

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ค าแถลงงบประมาณ



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 18,620,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 12,020,500 บาท

กําไรจําหนายทรัพยหลุด รวม 2,000,000 บาท

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด จํานวน 2,000,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดที่ผานมาเปนเกณฑ     
   

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวม 20,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 20,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563  เปนเกณฑ   
   

ดอกเบี้ยรับจํานํา รวม 10,000,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 10,000,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
กันยายน 2563 เปนเกณฑ     
   

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 500 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 500 บาท

เปนรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ    
   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบ้านไผ

อําเภอ บ้านไผ  จังหวัดขอนแกน
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รายได้อื่น  เป็นเงิน 6,600,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 1,980,000 บาท

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น  30 %   ของกําไรสุทธิประจําปงบ
ประมาณ  2563   
  

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,300,000 บาท

เงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50 % ของกําไรสุทธิ
ประจําปงบประมาณ 2563   
   

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,320,000 บาท

บําเน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิประจําปงบประมาณ 2563   
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,866,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,950,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,950,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,870,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจางประจําของพนักงานสถานธนานุบาล      
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนา
นุบาล      
   

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,507,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 933,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ
เบิกคาเชาบานไดตาม
ระเบียบฯ                                              
    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสถาน
ธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ     
    

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอ บานไผ   จังหวัดขอนแกน
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินคา
รักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ      
   

เงินรางวัลเจาหนาที่ จํานวน 276,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหแกผูบริหารทองถิ่น,ผูปฏิบัติหนาที่
แทนผูบริหารทองถิ่น และผูตรวจการสถานธนานุบาล, ผูปฏิบัติ
หนาที่แทนผูตรวจการฯ  และเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
ตรวจสอบทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล     
    

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 187,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินสมทบเงินสะสมใหแกพนักงานสถานธนานุ
บาล       
    

คาอาหาร จํานวน 160,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงานสถาน
ธนานุบาล          
    

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุดใหแกคณะ
กรรมการและพนักงานสถานธนานุบาลในวันประมูลจําหนาย
ทรัพย์หลุด       
    

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ        
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คาตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุ
บาลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของตําแหนง   
   
    

ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 92,000 บาท

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่ง คาจางเหมาบริการทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานของ
สถานธนานุบาล เชน คาสิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์ตางๆ ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตางๆ ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค เปนตน    
    

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุ
บาลและคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ    
    

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล    
    

คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงานของ
สถานธนานุบาล    
    

คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 3,500 บาท

สําหรับจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของสถานธนานุบาล
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คาวารสาร จํานวน 4,500 บาท

สําหรับจายเปนคาหนังสือพิมพ์หรือวารสารตางๆ ของสถานธนานุ
บาล    
    

คาสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจายใหผูสอบบัญชีหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการ
ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล     
    

คาอากรแสตมป์ จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอากรแสตมป์  ในการใชเช็คเบิกเงินเกินบัญชี
กับธนาคารของสถานธนานุบาล    
    

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท

คารับรอง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองใหแกผูมา
ตรวจเยี่ยมและตรวจงานของสถานธนานุบาล        
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

รวม 60,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหแกพนัก
งานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ และเปนคาพาหนะให
กับพนักงานบัญชี และพนักงานรักษาสถานที่ฯ ที่เดินทางไปติดตอ
ราชการกับหนวยงานอื่นเปนประจํา     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 90,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนา
นุบาล    
    

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นๆของ
สถานธนานุบาล    
    

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือสิ่งกอสรางของสถานธนานุ
บาล    
    

ค่าวัสดุ รวม 201,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุ
บาล และวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดไดแลว     
    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานธนานุ
บาล      
    

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวของสถานธนานุ
บาล  และรวมถึงเครื่องใชและอุปกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เพื่อนํามาซอมแซม
หรือตอเติมอาคารสถานธนานุบาล ฯลฯ     
    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 4,000 บาท

สําหรับจายเปนคาแบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน  สาย
ไมล์ เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน  น็อต และอะไหลเครื่องยนต์
ตางๆ ฯลฯ    
    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน E20  น้ํามันแกสโซฮอล์ ฯลฯ    
    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนดิสก์ จาน
บันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั๋วรับจํานํา ใบเสร็จรับ
เงิน  และวัสดุอื่นที่อยูในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     
    

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่ไมเขาลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งในประเภทคาวัสดุดังกลาวขางตน เชน กระถาง
ตนไม,ตนไม,ปุ๋ย,จอบ,จานพรวน  ฯลฯ    
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 121,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจายเปนคาไฟฟ้าของสถานธนานุบาล    
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล     
    

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล     
    

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุ
บาล  เชน คาไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ในการจัดสงเอกสารตาง ๆ ฯลฯ     
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งบลงทุน  เป็นเงิน 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เกาอี้สํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีทาวแขน ขา 5 แฉก
โครเมียม เบาะนั่ง PVC จํานวน 5 ตัว
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดไมนอยกวา 58 เซนติเมตร x 67 เซนติเมตร x 101-111
 เซนติเมตร
2. โครงสรางตัวเกาอี้เปนโครงไมอัดขึ้นรูป
3. ตัวเกาอี้บุดวยฟองน้ําวิทยาศาสตร์ บุดวยหนังเทียม
4. ที่ทาวแขนเปนเหล็กชุบโครเมียมรูปไข ดัดขึ้นหนาแขนบุ
ดวย PVC
5. ตัวเกาอี้มีปุ่มปรับระดับการโยก มีสปริงบังคับความออนนุมใน
การโยก
6. แกนเกาอี้ปรับระดับความสูง-ต่ํา เปนระบบไฮโดรลิค
7. ขาเกาอี้เปนเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก พรอมลอเลื่อน PU  
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานและเกิดประโยชน์สูง
สุด จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 6,660,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 6,660,000 บาท

คาใชจายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายใหแกสํานักงาน  จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งไวในแต
ละป      
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เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% จํานวน 1,980,000 บาท

สําหรับจายใหแกเทศบาลเมืองบานไผ เปนเงินอุดหนุนนําไป
บูรณะ หรือทํานุบํารุงทองถิ่น ซึ่งกําหนดตั้งจายไว 30% ของกําไร
สุทธิ ตั้งจายจากกําไรสุทธิป 2563         
    

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,300,000 บาท

สําหรับจายใหสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ  เปนเงินทุน
หมุนเวียนหรือทุนดําเนินการของสถานธนานุบาลซึ่งตั้งจายไว 50
 %  ของกําไรสุทธิ ตั้งจายจากกําไรสุทธิป 2563       
    

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,320,000 บาท

สําหรับจายใหเจาหนาที่ในระดับจังหวัด  ระดับเทศบาล  พนัก
งานสถานธนานุบาล และสํานักงาน จ.ส.ท. กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ซึ่งกําหนดตั้งจายไว 20%  ของกําไรสุทธิ ตั้งจาย
จากกําไรสุทธิป 2563       
    

งบกลาง  เป็นเงิน 5,729,500 บาท
งบกลาง รวม 5,729,500 บาท

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 229,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงาน
สถานธนานุบาล  ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ซึ่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีไดรับรองแลวตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปน
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2555
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คาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคาร จํานวน 5,500,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีใหแกธนาคารกรุง
ไทย  จํากัด  (มหาชน)  สาขาบานไผ  ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร
กําหนด
- สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีใหแกธนาคาร
ออมสิน สาขาบานไผ ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกําหนด   
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