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สวนที่ 1

ของ

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565



ทานประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ

บัดนี้  ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลเมืองบานไผจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

1. สถานะการคลัง (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

1.1      งบประมาณรายจายทั่วไป

1.1.1  เงินฝากธนาคาร จํานวน  152,757,173.71  บาท

1.1.2  เงินสะสม จํานวน  175,170,806.16  บาท

1.1.3  เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  54,968,309.33  บาท

        รวม  3,440,000  บาท

        รวม  1,000,000  บาท

1.2      เงินกูคงคาง จํานวน  20,370,651.33  บาท

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1 รายรับจริง จํานวน  234,178,247.38  บาท  ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,290,232.49         บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 8,796,587.10         บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 2,899,018.79         บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 1,525,678.15         บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 764,901.53            บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 25,447.00             บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 104,497,297.32      บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 112,379,085.00      บาท

ดังตอไปนี้

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลเมืองบานไผ จึงขอชี้แจงใหทานประธาน

และสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองบานไผมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน  4  โครงการ

1.1.5  รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  2  โครงการ



2.2

2.3 รายจายจริง  จํานวน  228,136,469.01  บาท  ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 50,863,446.59        บาท

งบบุคลากร  (เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 75,018,244.00        บาท

งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) จํานวน 63,342,458.35        บาท

งบลงทุน  (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) จํานวน 30,381,082.62        บาท

งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จํานวน 8,531,237.45         บาท

งบรายจายอื่น  (รายจายอื่น) จํานวน -                      บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 24,214,777.40        บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,706,780.00         บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน -                      บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน -                      บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ สถานธนานุบาลเทศบาลบานไผ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีรายรับจริง จํานวน   16,174,781.40   บาท

มีรายจายจริง จํานวน  10,728,445.09  บาท

กูเงินจากธนาคาร / อื่นๆ จํานวน 105,000,000.00      บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน -                      บาท

กําไรสะสม/ขาดทุนสะสม จํานวน 5,085,593.85         บาท

เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จํานวน 24,600.25             บาท

ทรัพยรับจํานํา จํานวน 67,669,300.00        บาท

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  24,214,777.40  บาท



1.  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2563  ป 2564  ป 2565

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 3,290,232.49      12,605,000        12,180,000        

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 8,796,587.10      8,687,600          9,424,700          

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,899,018.79      2,682,000          3,301,000          

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,525,678.15      1,980,000          1,980,000          

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 764,901.53        1,136,000          1,374,000          

หมวดรายไดจากทุน 25,447.00          1,000                70,000              

รวมรายไดจัดเก็บเอง 17,301,865.06   27,091,600       28,329,700       

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 104,497,297.32  117,242,000      118,110,000      

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 104,497,297.32 117,242,000     118,110,000     

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 112,379,085.00  109,666,400      107,560,300      

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 112,379,085.00 109,666,400     107,560,300     

รวม 234,178,247.38 254,000,000     254,000,000     

รายรับ

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน



2.  รายจาย

รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2563  ป 2564  ป 2565

จายจากงบประมาณ

งบกลาง 50,863,446.59       53,253,000            57,915,300            

งบบุคลากร 75,018,244.00       94,614,500            98,533,400            

งบดําเนินงาน 63,342,458.35       66,841,600            60,381,100            

งบลงทุน 30,381,082.62       28,458,100            26,636,800            

งบรายจายอื่น -                      -                      -                      

งบเงินอุดหนุน 8,531,237.45         10,832,800            10,533,400            

รวมจายจากงบประมาณ 228,136,469.01    254,000,000        254,000,000        

รายจาย

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน



1 ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 254,000,000      บาท (1)

2 งบประมาณรายจายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35 ฯ ตามรายการดังตอไปนี้

ลําดับที่ ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ

1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 33,664,700        

2 เงินประจําตําแหนง 1,102,800          

3 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล 894,500            

4 เงินวิทยฐานะ 42,000              

5 เงินคาจางลูกจางประจํา 9,599,100          

6 เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา 85,200              

7 คาตอบแทนพนักงานจาง 13,009,700        

8 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 697,200            

9 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 623,400            

10 คาเชาบาน 237,600            

11 เงินชวยพิเศษ 50,000              

12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 657,000            

13 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 4,393,200          

14 เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 2,637,900          

15 เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 362,800            

16 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 100,000            

รวม 68,157,100       (2)

หมายเหต ุ  :  คิดเปนรอยละ  26.83  ของรายจายที่ตั้งจายจากรายไดรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณ  2565

การคํานวณ = ยอดรวมคาใชจายในการบริหารงานบุคคล ปงบประมาณ 2565  x 100 68,157,100        x 100

        ประมาณการรายจาย  ปงบประมาณ  2565  254,000,000       

 = 26.83               %

คาใชจายในการบริหารงานบุคคลตาม  มาตรา  35 

 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542



สวนที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ

เรื่อง

ของ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติ

อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน



ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป 40,404,700                    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,658,300                    

ดานการบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 65,547,000                    

แผนงานสาธารณสุข 10,088,100                    

แผนงานสังคมสงเคราะห 984,900                        

แผนงานเคหะและชุมชน 33,245,400                    

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4,873,900                      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,285,000                      

ดานเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26,685,300                    

แผนงานการพาณิชย 1,312,100                      

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 57,915,300                    

254,000,000                 งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ดาน



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 57,915,300 57,915,300
    งบกลาง 57,915,300 57,915,300

หน้า : 1/11



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 15,603,000 4,174,100 6,010,500 206,400 25,994,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,154,700 0 0 0 6,154,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,448,300 4,174,100 6,010,500 206,400 19,839,300

งบดําเนินงาน 7,221,600 2,665,200 2,978,000 0 12,864,800
    ค่าตอบแทน 270,000 40,000 585,000 0 895,000

    ค่าใช้สอย 3,850,600 1,643,200 1,508,000 0 7,001,800

    ค่าวัสดุ 681,000 292,000 495,000 0 1,468,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,420,000 690,000 390,000 0 3,500,000

งบลงทุน 500,000 716,900 69,000 0 1,285,900
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 0 0 0 500,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 716,900 69,000 0 785,900

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

รวม 23,584,600 7,556,200 9,057,500 206,400 40,404,700

หน้า : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 1,063,600 6,191,900 7,255,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,063,600 6,191,900 7,255,500

งบดําเนินงาน 1,702,000 1,615,000 3,317,000
    ค่าตอบแทน 25,000 200,000 225,000

    ค่าใช้สอย 1,356,000 690,000 2,046,000

    ค่าวัสดุ 156,000 615,000 771,000

    ค่าสาธารณูปโภค 165,000 110,000 275,000

งบลงทุน 549,800 276,000 825,800
    ค่าครุภัณฑ์ 549,800 276,000 825,800

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

รวม 3,315,400 8,342,900 11,658,300

หน้า : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 5,006,100 34,612,200 256,600 39,874,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,006,100 34,612,200 256,600 39,874,900

งบดําเนินงาน 1,503,700 15,596,400 237,600 17,337,700
    ค่าตอบแทน 172,500 89,800 0 262,300

    ค่าใช้สอย 1,064,200 9,099,000 149,600 10,312,800

    ค่าวัสดุ 265,000 5,481,600 60,000 5,806,600

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 926,000 28,000 956,000

งบลงทุน 107,800 210,600 0 318,400
    ค่าครุภัณฑ์ 107,800 210,600 0 318,400

งบเงินอุดหนุน 0 8,016,000 0 8,016,000
    เงินอุดหนุน 0 8,016,000 0 8,016,000

รวม 6,617,600 58,435,200 494,200 65,547,000

หน้า : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 3,037,000 377,400 511,700 1,528,600 5,454,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,037,000 377,400 511,700 1,528,600 5,454,700

งบดําเนินงาน 946,800 849,200 79,000 1,912,600 3,787,600
    ค่าตอบแทน 148,000 165,000 13,000 148,200 474,200

    ค่าใช้สอย 458,800 604,200 50,000 1,489,400 2,602,400

    ค่าวัสดุ 310,000 80,000 16,000 120,000 526,000

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 0 155,000 185,000

งบลงทุน 40,800 0 0 25,000 65,800
    ค่าครุภัณฑ์ 40,800 0 0 25,000 65,800

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

รวม 4,024,600 2,006,600 590,700 3,466,200 10,088,100

หน้า : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 948,900 948,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 948,900 948,900

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

งบลงทุน 6,000 6,000
    ค่าครุภัณฑ์ 6,000 6,000

รวม 984,900 984,900

หน้า : 6/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 6,184,600 0 586,100 5,587,600 964,300 13,322,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,184,600 0 586,100 5,587,600 964,300 13,322,600

งบดําเนินงาน 3,241,400 0 2,107,400 12,256,600 978,400 18,583,800
    ค่าตอบแทน 130,000 0 0 220,000 0 350,000

    ค่าใช้สอย 1,196,400 0 1,892,400 8,716,600 578,400 12,383,800

    ค่าวัสดุ 1,915,000 0 200,000 3,245,000 400,000 5,760,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 15,000 75,000 0 90,000

งบลงทุน 0 0 50,500 311,100 0 361,600
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,500 311,100 0 361,600

งบเงินอุดหนุน 0 600,000 0 377,400 0 977,400
    เงินอุดหนุน 0 600,000 0 377,400 0 977,400

รวม 9,426,000 600,000 2,744,000 18,532,700 1,942,700 33,245,400

หน้า : 7/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 2,453,600 0 2,453,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,453,600 0 2,453,600

งบดําเนินงาน 770,200 1,280,000 2,050,200
    ค่าตอบแทน 65,000 0 65,000

    ค่าใช้สอย 458,800 1,280,000 1,738,800

    ค่าวัสดุ 246,400 0 246,400

งบลงทุน 37,100 333,000 370,100
    ค่าครุภัณฑ์ 37,100 333,000 370,100

รวม 3,260,900 1,613,000 4,873,900

หน้า : 8/11



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 215,000 830,000 1,045,000
    ค่าใช้สอย 215,000 830,000 1,045,000

งบเงินอุดหนุน 0 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 0 240,000 240,000

รวม 215,000 1,070,000 1,285,000

หน้า : 9/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,441,900 1,202,000 2,643,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,441,900 1,202,000 2,643,900

งบดําเนินงาน 638,200 0 638,200
    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 333,200 0 333,200

    ค่าวัสดุ 95,000 0 95,000

    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 0 200,000

งบลงทุน 0 23,403,200 23,403,200
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 23,403,200 23,403,200

รวม 2,080,100 24,605,200 26,685,300

หน้า : 10/11



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 585,300 585,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 585,300 585,300

งบดําเนินงาน 726,800 726,800
    ค่าตอบแทน 28,400 28,400

    ค่าใช้สอย 458,400 458,400

    ค่าวัสดุ 150,000 150,000

    ค่าสาธารณูปโภค 90,000 90,000

รวม 1,312,100 1,312,100

หน้า : 11/11







 ป 2561  ป 2562  ป 2563  ป 2564  ป 2565

  

8,723,067.01        9,057,399.70        141,663.00          20,000                -      % 20,000                

273,544.90          283,673.80          42,879.00            5,000                 300.00 % 20,000                

-                     -                     184,055.49          8,940,000            21.70-   % 7,000,000            

3,120,164.00        3,351,868.00        2,789,741.00        3,500,000            42.86   % 5,000,000            

83,240.00            113,030.00          131,894.00          140,000              -      % 140,000              

12,200,015.91    12,805,971.50    3,290,232.49      12,605,000         3.37-    % 12,180,000         

124,860.00          169,545.00          178,605.00          -                     -      % -                     

24,972.00            33,909.00            35,721.00            -                     -      % -                     

7,275.00             5,946.10             5,082.80             10,000                10.00   % 11,000                

80.00                 20.00                                       -   300                    33.33-   % 200                    

                      -                         -                         -                         -   -      % -                     

18,384.30            21,986.10            14,829.30            35,000                -      % 35,000                

2,556,610.00        2,589,190.00                2,567,570.00 2,600,000            15.38   % 3,000,000            

55,000.00            55,000.00            55,000.00            55,000                -      % 55,000                

25,100.00            13,400.00            31,600.00            26,000                53.85   % 40,000                

23,160.00            21,610.00            20,580.00            25,000                -      % 25,000                

234,700.00          226,240.00          216,120.00          235,000              2.13     % 240,000              

                      -                         -                         -                         -   -      % -                     

2,610.00             120.00                300.00                2,000                 -      % 2,000                 

5,540.00             4,900.00             4,720.00             8,000                 -      % 8,000                 

4,710.00             5,530.00             4,830.00             5,000                 -      % 5,000                 

2,911,756.00        2,446,168.00        2,780,829.00        2,600,000            7.69     % 2,800,000            

503,440.00          795,610.00          865,550.00          1,232,000            9.58     % 1,350,000            

56,600.00            66,550.00            62,700.00            70,000                14.29-   % 60,000                

2,300.00             1,200.00             500.00                3,000                 -      % 3,000                 

190.00                190.00                -                     300                    66.67   % 500                    

13,250.00            6,260.00             4,860.00             15,000                -      % 15,000                

25,020.00            23,080.00            19,570.00            30,000                -      % 30,000                

302,171.00          3,093,821.00        1,328,435.00        1,000,000            -      % 1,000,000            

406,300.00          406,350.00          375,450.00          470,000              -      % 470,000              

96,945.00            94,000.00            97,500.00            110,000              -      % 110,000              

128,000.00          105,900.00          92,000.00            100,000              -      % 100,000              

3,240.00             3,860.00             3,320.00             5,000                 100.00 % 10,000                

11,090.00            8,605.00             6,285.00             11,000                9.09-     % 10,000                

27,530.00            24,542.00            24,630.00            40,000                12.50   % 45,000                

      7,570,833.30     10,223,532.20       8,796,587.10           8,687,600 8.48    %           9,424,700

75,582.00            35,832.00            81,318.00            81,000                -      % 81,000                

1,663,080.00        1,586,080.00        1,669,689.00        1,600,000            15.63   % 1,850,000            

1,251,186.60        1,282,407.48        1,148,011.79        1,000,000            37.00   % 1,370,000            

รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

 คาธรรมเนียมโรงพักสัตว

 ยอดตาง 

หมวดภาษีอากร

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 ภาษีบํารุงทองที่

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

 ภาษีปาย

 อากรการฆาสัตว

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

 คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศ

หรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

 คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน

 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ

 คาธรรมเนียมการแพทย

 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย

 คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย

 คาธรรมเนียมอื่น ๆ

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข

 คาปรับการผิดสัญญา

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหารฯ

 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

 คาใบอนุญาตอื่นๆ

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

 คาเชาที่ดิน

 คาเชาหรือบริการสถานที่

 ดอกเบี้ย



                      -                         -                         -   1,000                 100.00- % -                     

      2,989,848.60       2,904,319.48       2,899,018.79           2,682,000 23.08  %           3,301,000

1,442,200.69        1,730,080.64        1,525,678.15        1,980,000            -      % 1,980,000            

                      -                         -                         -                         -   -      % -                     

      1,442,200.69       1,730,080.64       1,525,678.15           1,980,000 -     %           1,980,000

                      -                         -                         -   -                     -      % -                     

                      -                         -                         -   -                     -      % -                     

44,500.00            74,500.00            51,000.00            100,000              40.00   % 140,000              

29,813.00            35,091.00            32,175.00            36,000                5.56-     % 34,000                

5,718,458.00        6,043,572.00        681,726.53          1,000,000            20.00   % 1,200,000            

      5,792,771.00       6,153,163.00          764,901.53           1,136,000 20.95  %           1,374,000

                      -                         -               25,447.00 1,000                 6,900.00  % 70,000                

                      -                         -                         -   -                     -      % -                     

                    -                       -             25,447.00                 1,000 6,900.00 %               70,000

1,576,697.33        1,567,053.43        1,513,949.10        1,900,000            -      % 1,900,000            

66,504,616.12      67,582,825.50      62,787,608.35      68,642,000          0.01     % 68,650,000          

14,961,328.02      13,870,910.85      13,197,393.32      15,000,000          3.33     % 15,500,000          

887,590.43          577,887.05          642,898.23          700,000              28.57   % 900,000              

22,625,129.48      24,376,431.40      21,023,221.66      24,500,000          -      % 24,500,000          

201,426.50          252,802.60          217,690.72          260,000              -      % 260,000              

609,838.86          932,757.41          726,587.94          940,000              4.26-     % 900,000              

4,949,682.00        5,138,526.00        4,387,948.00        5,300,000            3.77     % 5,500,000            

                      -                         -                         -   -                     -      %

   112,316,308.74    114,299,194.24    104,497,297.32        117,242,000 0.74    %        118,110,000

101,164,928.00    108,772,656.00    112,379,085.00    109,666,400        1.92-     % 107,560,300        

   101,164,928.00    108,772,656.00    112,379,085.00        109,666,400 1.92-    %        107,560,300

   243,476,906.24    256,888,917.06    234,178,247.38        254,000,000 -     %        254,000,000

 เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

 เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล

 เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ

  รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

 คาจําหนายเวชภัณฑ

 เงินที่มีผูอุทิศให

 คาขายแบบแปลน

 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง

 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

 คาภาคหลวงปโตรเลียม

หมวดรายไดจากทุน

 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน

 รายไดจากทุนอื่นๆ

รวมหมวดรายไดจากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน

 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 ภาษีสรรพสามิต

 คาภาคหลวงแร

และภารกิจถายโอนเลือกทํา

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด

 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 ภาษีจัดสรรอื่นๆ

รวมหมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 254,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 12,180,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ     
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ     
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ     
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ภาษีป้าย จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ     
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 9,424,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 11,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 200 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,800,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 3,000,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 55,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 2,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 8,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
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ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 40,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 25,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 240,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 35,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,350,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 60,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 3,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 15,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 30,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 470,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 110,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
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ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 45,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 3,301,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 81,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 1,850,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ดอกเบี้ย จํานวน 1,370,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,980,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 1,980,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,374,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 140,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 34,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,200,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

หมวดรายได้จากทุน รวม 70,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 70,000 บาท

โดยประมาณการรองรับเงินจากการขายทอดตลาดที่อาจเกิด
ขึ้น     
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 118,110,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,900,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา     
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา         
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 68,650,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา       

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 15,500,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา         

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 900,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา         

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 24,500,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา           

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 260,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา  
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา         

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 900,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา
 ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา            

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,500,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา            

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 107,560,300 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 107,560,300 บาท
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1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 27,533,000 บาท
- เงินเดือน  27,533,000  บาท
(1) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครู ค่าจ้างประจํา) 57 อัตรา 22,907,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16
 อัตรา 4,625,100 บาท
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 80,027,300 บาท
- ค่าตอบแทน 42,248,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,078 คน 
32,322,000  บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 990 คน 
9,662,400  บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 44
 คน  264,000  บาท
- ค่าใช้สอย  32,597,300  บาท
(1) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น (ค่าปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 33 คน  75,000
  บาท
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 345,500  บาท
(2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 156 คน 265,200  บาท
(2.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 71 คน  21,300 บาท
(2.3) ค่าหนังสือเรียน 71 คน  14,200  บาท
(2.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 71 คน  14,200   บาท
(2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 71 คน  30,600  บาท
(3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 2,704
 คน  11,504,300  บาท
(4) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,522,700  บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 812 คน 1,881,100  บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 812 คน 301,800  บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน 812 คน  561,000  บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 812 คน 304,400  บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 812 คน 474,400  บาท
(5) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
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ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี 1,400 ตัว  42,000  บาท
(6) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 1,400 ตัว  8,400  บาท

(7) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข 39 แห่ง 780,000  บาท
(8) เงินอุดหนุนดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน  16,319,400  บาท
- ค่าวัสดุ 5,181,600   บาท
(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 2,704 คน 
5,181,600  บาท
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร 12,468,567.00           11,072,874.00           18,053,477.00           25,774,300                39.46-   % 15,603,000                

หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,372,613.00              3,374,640.00              3,374,640.00              6,154,700                  -      % 6,154,700                  

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 9,095,954.00              7,698,234.00              14,678,837.00            19,619,600                51.84-   % 9,448,300                  

งบดําเนินงาน 12,052,957.50           13,802,017.87           11,026,063.50           10,487,000                31.14-   % 7,221,600                 

หมวดคาตอบแทน 6,083,240.00              6,042,702.00              5,437,376.00              1,060,000                  74.53-   % 270,000                    

หมวดคาใชสอย 3,359,394.56              3,933,859.10              2,837,369.93              6,421,000                  40.03-   % 3,850,600                  

หมวดคาวัสดุ 885,161.41                1,931,347.11              810,683.99                686,000                    0.73-     % 681,000                    

หมวดคาสาธารณูปโภค 1,725,161.53              1,894,109.66              1,940,633.58              2,320,000                  4.31     % 2,420,000                  

งบลงทุน 146,000.00                420,000.00                2,089,620.00             945,300                    47.11-   % 500,000                    

หมวดครุภัณฑ 146,000.00                420,000.00                1,890,620.00              295,300                    100.00-  % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          199,000.00                650,000                    23.08-   % 500,000                    

งบเงินอุดหนุน 40,000.00                 90,000.00                 130,000.00                260,000                    -      % 260,000                    

หมวดเงินอุดหนุน 40,000.00                  90,000.00                  130,000.00                260,000                    -      % 260,000                    

รวมงาน 24,707,524.50           25,384,891.87           31,299,160.50           37,466,600                37.05-   % 23,584,600                

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร 3,335,365.00             3,162,050.40             -                          -                          -      % 4,174,100                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,335,365.00              3,162,050.40              -                          -                          -      % 4,174,100                  

งบดําเนินงาน 1,433,807.03             1,551,627.18             1,983,965.30             2,992,000                 10.92-   % 2,665,200                 

หมวดคาตอบแทน 33,360.00                  59,970.00                  39,188.50                  40,000                      -      % 40,000                      

หมวดคาใชสอย 972,727.00                932,211.00                1,189,350.85              2,060,000                  20.23-   % 1,643,200                  

หมวดคาวัสดุ 277,728.88                227,042.27                366,197.86                292,000                    -      % 292,000                    

หมวดคาสาธารณูปโภค 149,991.15                332,403.91                389,228.09                600,000                    15.00   % 690,000                    

งบลงทุน 210,080.00                578,680.00                1,231,105.62             854,000                    16.05-   % 716,900                    

หมวดครุภัณฑ 210,080.00                578,680.00                1,196,230.00              854,000                    16.05-   % 716,900                    

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          34,875.62                  -                          -      % -                          

รวมงาน 4,979,252.03             5,292,357.58             3,215,070.92             3,846,000                 96.47   % 7,556,200                 

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร 5,189,053.00             4,442,433.90             -                          -                          -      % 6,010,500                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 5,189,053.00              4,442,433.90              -                          -                          -      % 6,010,500                  

งบดําเนินงาน 1,748,928.87             2,267,157.62             3,152,917.68             2,875,000                 3.58     % 2,978,000                 

หมวดคาตอบแทน 215,845.00                689,370.00                469,705.00                630,000                    7.14-     % 585,000                    

หมวดคาใชสอย 581,729.81                681,640.61                1,675,314.20              1,400,000                  7.71     % 1,508,000                  

หมวดคาวัสดุ 482,913.22                480,552.56                586,338.59                455,000                    8.79     % 495,000                    

หมวดคาสาธารณูปโภค 468,440.84                415,594.45                421,559.89                390,000                    -      % 390,000                    

งบลงทุน 136,700.00                90,200.00                 245,300.00                941,000                    92.67-   % 69,000                     

หมวดครุภัณฑ 30,000.00                  90,200.00                  245,300.00                941,000                    92.67-   % 69,000                      

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 106,700.00                -                          -                          -                          -      % -                          

งบเงินอุดหนุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดเงินอุดหนุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 7,074,681.87             6,799,791.52             3,398,217.68             3,816,000                 137.36  % 9,057,500                 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร -                          -                          -                          -                          -      % 206,400.00                

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                          -                          -                          -                          -      % 206,400                    

รวมงาน -                          -                          -                          -                          -      % 206,400.00                

รวมแผนงาน 36,761,458.40           37,477,040.97           37,912,449.10           45,128,600                10.47-   % 40,404,700                

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร -                          -                          5,827,800.00             6,279,900                 100.00-  % -                          

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                          -                          5,827,800.00              6,279,900                  100.00-  % -                          

งบดําเนินงาน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาตอบแทน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาใชสอย -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาวัสดุ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบลงทุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รายงานประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายจริง ประมาณการ

ผลตาง (%)



หมวดครุภัณฑ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน -                          -                          5,827,800.00             6,279,900                 100.00-  % -                          

งานเทศกิจ

งบบุคลากร 909,855.00                1,074,246.00             -                          -                          -      % 1,063,600                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 909,855.00                1,074,246.00              -                          -                          -      % 1,063,600                  

งบดําเนินงาน 596,105.47                734,679.29                1,027,949.68             1,057,000                 61.02   % 1,702,000                 

หมวดคาตอบแทน 2,660.00                   33,560.00                  6,510.00                   15,000                      66.67   % 25,000                      

หมวดคาใชสอย 541,050.00                609,070.00                927,650.00                926,000                    46.44   % 1,356,000                  

หมวดคาวัสดุ 52,395.47                  92,049.29                  93,789.68                  116,000                    34.48   % 156,000                    

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % 165,000                    

งบลงทุน -                          -                          696,000.00                -                          -      % 549,800.00                

หมวดครุภัณฑ -                          -                          696,000.00                -                          -      % 549,800                    

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 1,505,960.47             1,808,925.29             1,723,949.68             1,057,000                 213.66  % 3,315,400                 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร 4,341,510.00             4,510,688.00             -                          -                          -      % 6,191,900                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,341,510.00              4,510,688.00              -                          -                          -      % 6,191,900                  

งบดําเนินงาน 1,589,805.24             1,553,555.96             1,946,568.04             1,680,000                 3.87-     % 1,615,000                 

หมวดคาตอบแทน 202,400.00                172,100.00                120,300.00                170,000                    17.65   % 200,000                    

หมวดคาใชสอย 595,043.00                635,082.00                643,748.00                790,000                    12.66-   % 690,000                    

หมวดคาวัสดุ 675,085.28                625,755.89                1,075,702.46              615,000                    -      % 615,000                    

หมวดคาสาธารณูปโภค 117,276.96                120,618.07                106,817.58                105,000                    4.76     % 110,000                    

งบลงทุน 8,996,000.00             210,000.00                1,144,397.00             450,000                    38.67-   % 276,000                    

หมวดครุภัณฑ 8,996,000.00              210,000.00                1,144,397.00              -                          -      % 276,000                    

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          450,000                    100.00-  % -                          

งบเงินอุดหนุน 775,020.00                555,000.00                55,000.00                 260,000                    -      % 260,000                    

หมวดเงินอุดหนุน 775,020.00                555,000.00                55,000.00                  260,000                    -      % 260,000                    

รวมงาน 15,702,335.24           6,829,243.96             3,145,965.04             2,390,000                 249.08  % 8,342,900                 

รวมแผนงาน 17,208,295.71           8,638,169.25             10,697,714.72           9,726,900                 19.86   % 11,658,300                

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร 27,734,817.00           3,138,649.50             31,106,921.00           37,379,600                86.61-   % 5,006,100                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 27,734,817.00            3,138,649.50              31,106,921.00            37,379,600                86.61-   % 5,006,100                  

งบดําเนินงาน 3,816,345.84             1,471,542.19             947,266.34                1,676,600                 10.31-   % 1,503,700                 

หมวดคาตอบแทน 108,795.00                119,350.00                85,290.00                  163,600                    5.44     % 172,500                    

หมวดคาใชสอย 2,548,300.22              867,745.79                571,413.75                1,206,000                  11.76-   % 1,064,200                  

หมวดคาวัสดุ 321,580.94                483,159.19                289,171.59                305,000                    13.11-   % 265,000                    

หมวดคาสาธารณูปโภค 837,669.68                1,287.21                   1,391.00                   2,000                       -      % 2,000                       

งบลงทุน 88,200.00                 124,700.00                40,800.00                 75,000                     43.73   % 107,800                    

หมวดครุภัณฑ 88,200.00                  124,700.00                40,800.00                  75,000                      43.73   % 107,800                    

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบเงินอุดหนุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดเงินอุดหนุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 31,639,362.84           4,734,891.69             32,094,987.34           39,131,200                83.09-   % 6,617,600                 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร -                          22,019,753.00           -                          -                          -      % 34,612,200                

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                          22,019,753.00            -                          -                          -      % 34,612,200                

งบดําเนินงาน 15,602,175.08           17,885,931.12           14,021,823.68           16,078,200                3.00-     % 15,596,400                

หมวดคาตอบแทน -                          -                          -                          -                          -      % 89,800                      

หมวดคาใชสอย 10,718,759.00            9,833,669.75              8,348,711.06              9,623,100                  5.45-     % 9,099,000                  

หมวดคาวัสดุ 4,883,416.08              7,301,308.32              5,035,685.06              5,545,100                  1.15-     % 5,481,600                  

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          750,953.05                637,427.56                910,000                    1.76     % 926,000                    

งบลงทุน 898,000.00                1,298,900.00             95,800.00                 320,000                    34.19-   % 210,600                    

หมวดครุภัณฑ -                          999,900.00                95,800.00                  320,000                    34.19-   % 210,600                    

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 898,000.00                299,000.00                -                          -                          -      % -                          

งบเงินอุดหนุน 6,637,720.00             7,374,280.00             6,126,290.00             7,793,000                 2.86     % 8,016,000                 

หมวดเงินอุดหนุน 6,637,720.00              7,374,280.00              6,126,290.00              7,793,000                  2.86     % 8,016,000                  

รวมงาน 23,137,895.08           48,578,864.12           20,243,913.68           24,191,200                141.56  % 58,435,200                

งานศึกษาไมกําหนดระดับ

งบบุคลากร -                          4,221,355.00             -                          -                          -      % 256,600                    

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                          4,221,355.00              -                          -                          -      % 256,600                    



งบดําเนินงาน 623,784.00                4,555,789.07             2,216,383.29             2,990,800                 92.06-   % 237,600                    

หมวดคาตอบแทน -                          21,620.00                  19,370.00                  53,200                      100.00-  % -                          

หมวดคาใชสอย 496,672.00                2,045,043.80              1,693,345.00              2,210,100                  93.23-   % 149,600                    

หมวดคาวัสดุ 127,112.00                2,317,393.16              365,482.88                549,500                    89.08-   % 60,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          171,732.11                138,185.41                178,000                    84.27-   % 28,000                      

งบลงทุน -                          142,055.00                102,000.00                -                          -      % -                          

หมวดครุภัณฑ -                          142,055.00                102,000.00                -                          -      % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบเงินอุดหนุน 405,000.00                -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดเงินอุดหนุน 405,000.00                -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 1,028,784.00             8,919,199.07             2,318,383.29             2,990,800                 83.48-   % 494,200                    

รวมแผนงาน 55,806,041.92           62,232,954.88           54,657,284.31           66,313,200                1.16-     % 65,547,000                

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร 1,893,140.00             2,026,377.00             3,621,236.00             5,316,100                 42.87-   % 3,037,000                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,893,140.00              2,026,377.00              3,621,236.00              5,316,100                  42.87-   % 3,037,000                  

งบดําเนินงาน 977,591.76                1,069,569.58             852,276.70                954,000                    0.75-     % 946,800                    

หมวดคาตอบแทน 60,600.00                  18,900.00                  34,129.00                  86,000                      72.09   % 148,000                    

หมวดคาใชสอย 531,128.18                680,779.97                373,946.11                498,000                    7.87-     % 458,800                    

หมวดคาวัสดุ 354,505.42                344,414.33                421,636.62                340,000                    8.82-     % 310,000                    

หมวดคาสาธารณูปโภค 31,358.16                  25,475.28                  22,564.97                  30,000                      -      % 30,000                      

งบลงทุน 21,994.00                 -                          -                          68,600                     40.52-   % 40,800                     

หมวดครุภัณฑ 21,994.00                  -                          -                          68,600                      40.52-   % 40,800                      

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบเงินอุดหนุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดเงินอุดหนุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 2,892,725.76             3,095,946.58             4,473,512.70             6,338,700                 36.51-   % 4,024,600                 

งานโรงพยาบาล

งบบุคลากร 304,800.00                318,840.00                -                          -                          -      % 377,400                    

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 304,800.00                318,840.00                -                          -                          -      % 377,400                    

งบดําเนินงาน 34,314.00                 311,415.00                389,779.00                833,000                    1.94     % 849,200                    

หมวดคาตอบแทน -                          4,800.00                   4,771.00                   186,000                    11.29-   % 165,000                    

หมวดคาใชสอย 19,570.00                  188,050.00                195,288.00                597,000                    1.21     % 604,200                    

หมวดคาวัสดุ 14,744.00                  118,565.00                189,720.00                50,000                      60.00   % 80,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบลงทุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดครุภัณฑ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบเงินอุดหนุน -                          700,000.00                760,000.00                780,000                    -      % 780,000                    

หมวดเงินอุดหนุน -                          700,000.00                760,000.00                780,000                    -      % 780,000                    

รวมงาน 339,114.00                1,330,255.00             1,149,779.00             1,613,000                 24.40   % 2,006,600                 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

งบบุคลากร 430,060.00                472,740.00                -                          -                          -      % 511,700                    

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 430,060.00                472,740.00                -                          -                          -      % 511,700                    

งบดําเนินงาน 61,746.65                 44,853.00                 51,560.00                 79,000                     -      % 79,000                     

หมวดคาตอบแทน 4,800.00                   13,529.00                  6,900.00                   13,000                      -      % 13,000                      

หมวดคาใชสอย 56,050.00                  20,064.00                  34,660.00                  50,000                      -      % 50,000                      

หมวดคาวัสดุ 896.65                      11,260.00                  10,000.00                  16,000                      -      % 16,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบลงทุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดครุภัณฑ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 491,806.65                517,593.00                51,560.00                 79,000                     647.72  % 590,700                    

งานศูนยบริการสาธารณสุข

งบบุคลากร 966,569.00                1,111,500.00             -                          -                          -      % 1,528,600                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 966,569.00                1,111,500.00              -                          -                          -      % 1,528,600                 

งบดําเนินงาน 1,453,644.18             1,562,931.08             1,765,789.53             1,875,000                 2.01     % 1,912,600                 

หมวดคาตอบแทน -                          26,400.00                  87,600.00                  136,000                    8.97     % 148,200                    

หมวดคาใชสอย 1,161,846.44              1,269,595.55              1,413,096.80              1,444,000                  3.14     % 1,489,400                  

หมวดคาวัสดุ 115,705.72                100,470.07                97,930.62                  135,000                    11.11-   % 120,000                    

หมวดคาสาธารณูปโภค 176,092.02                166,465.46                167,162.11                160,000                    3.13-     % 155,000                    

งบลงทุน 95,600.00                 97,400.00                 609,000.00                500,000                    95.00-   % 25,000                     



หมวดครุภัณฑ 95,600.00                  97,400.00                  215,000.00                500,000                    95.00-   % 25,000                      

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          394,000.00                -                          -      % -                          

รวมงาน 2,515,813.18             2,771,831.08             2,374,789.53             2,375,000                 45.95   % 3,466,200                 

รวมแผนงาน 6,239,459.59             7,715,625.66             8,049,641.23             10,405,700                3.05-     % 10,088,100                

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร -                          -                          840,060.00                899,900                    100.00-  % -                          

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                          -                          840,060.00                899,900                    100.00-  % -                          

งบดําเนินงาน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาตอบแทน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาใชสอย -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาวัสดุ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบลงทุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดครุภัณฑ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน -                          -                          840,060.00                899,900                    100.00-  % -                          

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห %

งบบุคลากร -                          -                          -                          -                          -      948,900                    

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                          -                          -                          -                          -      948,900                    

งบดําเนินงาน 41,210.00                 13,915.00                 -                          80,000                     62.50-   % 30,000                     

หมวดคาตอบแทน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาใชสอย 41,210.00                  13,915.00                  -                          80,000                      62.50-   % 30,000                      

หมวดคาวัสดุ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบลงทุน -                          -                          13,960.00                 -                          -      % 6,000.00                   

หมวดครุภัณฑ -                          -                          13,960.00                  -                          -      % 6,000                       

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 41,210.00                 13,915.00                 13,960.00                 80,000                     1,131.13 % 984,900                    

รวมแผนงาน 41,210.00                 13,915.00                 854,020.00                979,900                    0.51     % 984,900                    

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร -                          370,740.00                10,889,674.00           13,273,200                53.41-   % 6,184,600                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                          370,740.00                10,889,674.00            13,273,200                53.41-   % 6,184,600                  

งบดําเนินงาน -                          -                          -                          -                          -      3,241,400                 

หมวดคาตอบแทน -                          -                          -                          -                          -      130,000                    

หมวดคาใชสอย -                          -                          -                          -                          -      1,196,400                  

หมวดคาวัสดุ -                          -                          -                          -                          -      1,915,000                  

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      -                          

งบลงทุน -                          -                          -                          -                          -      -                          

หมวดครุภัณฑ -                          -                          -                          -                          -      -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      -                          

รวมงาน -                          370,740.00                10,889,674.00           13,273,200                28.98-   % 9,426,000                 

งานไฟฟาและประปา

งบบุคลากร 5,363,631.00             4,772,760.00             -                          -                          -      % -                          

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 5,363,631.00              4,772,760.00              -                          -                          -      % -                          

งบดําเนินงาน 4,669,352.68             3,989,437.66             4,715,593.34             3,529,000                 100.00-  % -                          

หมวดคาตอบแทน 159,463.00                124,157.00                90,382.00                  130,000                    100.00-  % -                          

หมวดคาใชสอย 1,137,701.00              1,251,170.00              1,142,107.00              1,164,000                  100.00-  % -                          

หมวดคาวัสดุ 3,372,188.68              2,614,110.66              3,483,104.34              2,235,000                  100.00-  % -                          

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบลงทุน -                          558,000.00                50,000.00                 1,025,000                 100.00-  % -                          

หมวดครุภัณฑ -                          558,000.00                50,000.00                  1,025,000                  100.00-  % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -      % -                          

งบเงินอุดหนุน 984,402.82                312,489.64                785,491.45                1,000,000                 40.00-   % 600,000                    

หมวดเงินอุดหนุน 984,402.82                312,489.64                785,491.45                1,000,000                  40.00-   % 600,000                    

รวมงาน 11,017,386.50           9,632,687.30             5,551,084.79             5,554,000                 89.20-   % 600,000                    

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร 378,120.00                435,600.00                -                          -                          -      % 586,100                    

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 378,120.00                435,600.00                -                          -                          -      % 586,100                    

งบดําเนินงาน 1,839,261.10             1,806,539.45             2,006,785.39             2,064,000                 2.10     % 2,107,400                 

หมวดคาตอบแทน -                          -                          -                          -                          -      % -                          



หมวดคาใชสอย 1,606,200.00              1,504,416.00              1,798,058.00              1,824,000                  3.75     % 1,892,400                  

หมวดคาวัสดุ 228,000.00                289,155.00                199,850.00                200,000                    -      % 200,000                    

หมวดคาสาธารณูปโภค 5,061.10                   12,968.45                  8,877.39                   40,000                      62.50-   % 15,000                      

งบลงทุน -                          20,400.00                 -                          -                          -      % 50,500                     

หมวดครุภัณฑ -                          20,400.00                  -                          -                          -      % 50,500                     

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 2,217,381.10             2,262,539.45             2,006,785.39             2,064,000                 32.95   % 2,744,000                 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร 5,448,403.00             4,711,474.00             -                          -                          -      % 5,587,600                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 5,448,403.00              4,711,474.00              -                          -                          -      % 5,587,600                  

งบดําเนินงาน 10,920,989.92           11,710,676.11           11,437,905.55           11,135,000                10.07   % 12,256,600                

หมวดคาตอบแทน 144,460.00                185,800.00                146,840.00                155,000                    41.94   % 220,000                    

หมวดคาใชสอย 8,100,937.34              8,147,409.14              7,821,683.00              8,490,000                  2.67     % 8,716,600                  

หมวดคาวัสดุ 2,625,739.37              3,369,219.40              3,402,304.02              2,420,000                  34.09   % 3,245,000                  

หมวดคาสาธารณูปโภค 49,853.21                  8,247.57                   67,078.53                  70,000                      7.14     % 75,000                      

งบลงทุน -                          4,637,800.00             3,980,000.00             3,075,600                 89.88-   % 311,100                    

หมวดครุภัณฑ -                          4,637,800.00              3,481,000.00              2,506,000                  87.59-   % 311,100                    

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          499,000.00                569,600                    100.00-  % -                          

งบเงินอุดหนุน 414,040.00                457,824.00                504,456.00                549,800                    31.36-   % 377,400                    

หมวดเงินอุดหนุน 414,040.00                457,824.00                504,456.00                549,800                    31.36-   % 377,400                    

รวมงาน 16,783,432.92           21,517,774.11           15,922,361.55           14,760,400                25.56   % 18,532,700                

งานบําบัดน้ําเสีย -      

งบบุคลากร 492,000.00                518,700.00                -                          -                          -      % 964,300                    

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 492,000.00                518,700.00                -                          -                          -      % 964,300                    

งบดําเนินงาน 770,057.00                2,712,470.00             845,918.00                964,000                    1.49     % 978,400                    

หมวดคาตอบแทน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาใชสอย 388,947.00                2,474,285.00              396,803.00                564,000                    2.55     % 578,400                    

หมวดคาวัสดุ 381,110.00                238,185.00                449,115.00                400,000                    -      % 400,000                    

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบลงทุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดครุภัณฑ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 1,262,057.00             3,231,170.00             845,918.00                964,000                    101.52  % 1,942,700                 

รวมแผนงาน 31,280,257.52           37,014,910.86           35,215,823.73           36,615,600                9.20-     % 33,245,400                

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบบุคลากร 3,013,040.00             3,004,440.00             2,404,776.00             2,528,600                 2.97-     % 2,453,600                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,013,040.00              3,004,440.00              2,404,776.00              2,528,600                  2.97-     % 2,453,600                  

งบดําเนินงาน 286,969.28                282,112.80                341,238.04                697,000                    10.50   % 770,200                    

หมวดคาตอบแทน 25,560.00                  60,700.00                  19,110.00                  65,000                      -      % 65,000                      

หมวดคาใชสอย 86,190.00                  95,423.90                  112,179.47                448,000                    2.41     % 458,800                    

หมวดคาวัสดุ 175,219.28                125,988.90                209,948.57                184,000                    33.91   % 246,400                    

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบลงทุน 15,000.00                 63,000.00                 76,900.00                 40,000                     7.25-     % 37,100                     

หมวดครุภัณฑ 15,000.00                  63,000.00                  76,900.00                  40,000                      7.25-     % 37,100                      

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 3,315,009.28             3,349,552.80             2,822,914.04             3,265,600                 0.14-     % 3,260,900                 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบบุคลากร -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบดําเนินงาน 1,207,198.00             1,396,692.00             2,609,849.00             1,872,000                 31.62-   % 1,280,000                 

หมวดคาตอบแทน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาใชสอย 1,207,198.00              1,396,692.00              2,609,849.00              1,872,000                  31.62-   % 1,280,000                  

หมวดคาวัสดุ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบลงทุน -                          -                          640,000.00                -                          -      % 333,000                    

หมวดครุภัณฑ -                          -                          640,000.00                -                          -      % 333,000                    

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบเงินอุดหนุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดเงินอุดหนุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 1,207,198.00             1,396,692.00             3,249,849.00             1,872,000                 13.84-   % 1,613,000                 

รวมแผนงาน 4,522,207.28             4,746,244.80             6,072,763.04             5,137,600                 5.13-     % 4,873,900                 



แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน 432,271.00                252,692.00                340,609.00                500,000                    57.00-   % 215,000                    

หมวดคาตอบแทน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาใชสอย 432,271.00                252,692.00                340,609.00                500,000                    57.00-   % 215,000                    

หมวดคาวัสดุ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบลงทุน -                          500,000.00                -                          280,000                    100.00-  % -                          

หมวดครุภัณฑ -                          500,000.00                -                          280,000                    100.00-  % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบเงินอุดหนุน -                          -                          -                          -                          -      %

หมวดเงินอุดหนุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 432,271.00                752,692.00                340,609.00                780,000                    72.44-   % 215,000                    

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น -      

งบดําเนินงาน 628,328.00                982,570.03                305,892.00                1,020,000                 18.63-   % 830,000                    

หมวดคาตอบแทน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาใชสอย 628,328.00                982,570.03                305,892.00                1,020,000                  18.63-   % 830,000                    

หมวดคาวัสดุ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดคาสาธารณูปโภค -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบลงทุน -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดครุภัณฑ -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

งบเงินอุดหนุน 140,000.00                170,000.00                170,000.00                190,000                    26.32   % 240,000                    

หมวดเงินอุดหนุน 140,000.00                170,000.00                170,000.00                190,000                    26.32   % 240,000                    

รวมงาน 768,328.00                1,152,570.03             475,892.00                1,210,000                 11.57-   % 1,070,000                 

รวมแผนงาน 1,200,599.00             1,905,262.03             816,501.00                1,990,000                 35.43-   % 1,285,000                 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร 812,582.00                861,060.00                1,994,880.00             2,561,400                 43.71-   % 1,441,900                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 812,582.00                861,060.00                1,994,880.00              2,561,400                  43.71-   % 1,441,900                  

งบดําเนินงาน 605,653.48                855,461.68                696,942.40                626,000                    1.95     % 638,200                    

หมวดคาตอบแทน 4,800.00                   26,600.00                  8,400.00                   10,000                      -      % 10,000                      

หมวดคาใชสอย 323,996.05                458,619.86                342,680.00                336,000                    0.83-     % 333,200                    

หมวดคาวัสดุ 99,329.00                  135,965.00                160,001.00                130,000                    26.92-   % 95,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค 177,528.43                234,276.82                185,861.40                150,000                    33.33   % 200,000                    

งบลงทุน 64,710.00                 -                          -                          160,000                    100.00-  % -                          

หมวดครุภัณฑ 64,710.00                  -                          -                          160,000                    100.00-  % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 1,482,945.48             1,716,521.68             2,691,822.40             3,347,400                 37.86-   % 2,080,100                 

งานกอสราง

งบบุคลากร 63,975.00                 1,037,685.00             -                          -                          -      % 1,202,000                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 63,975.00                  1,037,685.00              -                          -                          -      % 1,202,000                  

งบลงทุน 13,936,800.00           16,590,900.00           18,727,200.00           19,723,600                18.66   % 23,403,200                

หมวดครุภัณฑ -                          -                          -                          -                          -      % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 13,936,800.00            16,590,900.00            18,727,200.00            19,723,600                18.66   % 23,403,200                

รวมงาน 14,000,775.00           17,628,585.00           18,727,200.00           19,723,600                24.75   % 24,605,200                

รวมแผนงาน 15,483,720.48           19,345,106.68           21,419,022.40           23,071,000                15.67   % 26,685,300                

แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสัตว

งบบุคลากร 159,420.00                198,840.00                279,420.00                601,500                    2.69-     % 585,300                    

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 159,420.00                198,840.00                279,420.00                601,500                    2.69-     % 585,300                    

งบดําเนินงาน 660,995.73                799,073.80                659,382.89                777,000                    6.46-     % 726,800                    

หมวดคาตอบแทน 8,000.00                   19,600.00                  9,600.00                   20,000                      42.00   % 28,400                      

หมวดคาใชสอย 459,460.00                528,914.00                428,983.05                509,000                    9.94-     % 458,400                    

หมวดคาวัสดุ 96,044.00                  152,975.00                120,899.75                148,000                    1.35     % 150,000                    

หมวดคาสาธารณูปโภค 97,491.73                  97,584.80                  99,900.09                  100,000                    10.00-   % 90,000                      

งบลงทุน 9,500.00                   -                          639,000.00                -                          -      % -                          

หมวดครุภัณฑ 9,500.00                   -                          639,000.00                -                          -      % -                          

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                          -                          -                          -                          -      % -                          

รวมงาน 829,915.73                997,913.80                1,577,802.89             1,378,500                 4.82-     % 1,312,100                 

รวมแผนงาน 829,915.73                997,913.80                1,577,802.89             1,378,500                 4.82-     % 1,312,100                 

แผนงานงบกลาง



งานงบกลาง

หมวดงบกลาง 50,189,710.08            54,951,795.92            50,863,446.59            53,253,000                8.75     % 57,915,300                

รวมงาน 50,189,710.08           54,951,795.92           50,863,446.59           53,253,000                8.75     % 57,915,300                

รวมแผนงาน 50,189,710.08           54,951,795.92           50,863,446.59            53,253,000                8.75     % 57,915,300                

รวมทุกแผนงาน 219,562,875.71          235,038,939.85          228,136,469.01          254,000,000              -      % 254,000,000              



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 254,000,000 บาท แยกเป็น 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 57,915,300 บาท

งบกลาง รวม 57,915,300 บาท
งบกลาง รวม 57,915,300 บาท
ค่าชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 2,402,900 บาท

1. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างรั้ว
สํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตั้งไว้  106,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้าง
รั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตามบันทึกต่อ
ท้ายสัญญาเงินกู้เลขที่ 851/9/2554  ฉบับลงวันที่  27
  ตุลาคม 2553 วงเงินกู้  1,462,000  บาท งบประมาณส่งใช้ในปี
งบประมาณ 2565  ปีที่ 2
2. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างปรับ
ปรุง  ภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับ
ภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา  ค.ส.ล.ถนนแสงทองและปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  ถนนราช
นิกูล  ตั้งไว้  1,471,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 ก่อสร้าง
ปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาดยาง  ถนน
ราชนิกูล  ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ เลขที่ 937/95/2554
  ฉบับลงวันที่ 4  กรกฎาคม 2554  วงเงินกู้  21,511,000
  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2565  ปีที่ 2     
3. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างอาคาร  หอ
ประชุมอเนกประสงค์  ตั้งไว้ 824,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงิน
กู้ เลขที่ 1099/106/2555  ฉบับลงวันที่ 4  เมษายน 2555  วง
เงินกู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ  2565  ปีที่ 2  
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 467,400 บาท

1.  ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
รั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อ
สร้างรั้วสํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตั้งไว้  14,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อ
ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตาม
บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ เลขที่ 851/9/2554  ฉบับลงวันที่ 27
  ตุลาคม 2553  วงเงินกู้  1,462,000  บาท งบประมาณส่งใช้ใน
ปีงบประมาณ 2565 ปีที่ 2
2.  ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2  ก่อสร้าง
ปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา  คสล.ถนนแสงทอง และปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยาง  ถนนราชนิกูล  ตั้งไว้ 277,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อ
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2  ก่อ
สร้างปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาด
ยาง  ถนนราชนิกูล  ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ เลข
ที่ 937/95/2554  ฉบับลงวันที่ 4  กรกฎาคม 2554  วงเงิน
กู้  21,333,261  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2565
  ปีที่ 2  
3. ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  ตั้งไว้ 155,600  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อ
ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา
เงินกู้เลขที่ 1099/106/2555 ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2555 วง
เงินกู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ 2565  ปีที่ 2  
4. ส่งเงินชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีการ
กู้เงินใหม่  ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ในกรณีอยู่ระหว่างการทําสัญญาที่จะต้องชําระจ่าย
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ก่อน เป็นเงิน 20,000 บาท
    
     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 657,000 บาท

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  590,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน 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 2565 x 5/100)          
(12,941,880 - 875,880 –
 355,935) = 11,710,065x5 / 100 = 585,503 บาท ขอตั้ง
จ่าย  590,000 บาท
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 50,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับเงินค่าตอบแทน
จากสํานักงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน 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 2565 x 5 /100) 
(875,880 x 5 / 100 = 43,794 บาท) ขอตั้งจ่าย  50,000
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  บาท   
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้ 17,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก) ที่รับเงิน
ค่าตอบแทนจากสํานักงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ส่งเป็นเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกันด้วย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน 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
เงินค่าจ้างจากเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2565 x 5 /100)
355,935 x 5 / 100 = 17,796.75 บาท  ขอตั้งจ่าย  17,000
 บาท  
     
     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 
วิธีการคํานวณ (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565 x 0.2 / 100)
(12,941,880 x 0.2 / 100) = 25,883.76 บาท  ขอตั้ง
จ่าย 27,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
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
     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 32,420,400 บาท
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โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  รวมทั้งสิ้น  32,420,400
  บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 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  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-66
 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 11,018,400 บาท

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ รวมทั้งสิ้น  11,018,400
 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ สําหรับคน
พิการที่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคนพิการ ในอัตรา ดังนี้
1. คนพิการที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 1,000
 บาท/เดือน
2. คนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 800
 บาท/เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5776 ลงวันที่ 25
 กันยายน 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการดําเนินการจ่ายเบี้ย
ความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี ตามติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-66
 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 300,000 บาท

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งสิ้น  300,000
  บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส์  สําหรับผู้ป่วยเอดส์ที่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ผู้ป่วยเอดส์ ในอัตรา 500 บาท/เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2
     
     
     

เงินสํารองจ่าย จํานวน 2,104,800 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563  
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจราจร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาล เช่น ค่า
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ค่าตีเส้นจราจร แผงเหล็ก ป้ายจราจรสี
ทาถนน และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จําเป็นในการจัดการจราจร และ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งที่ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง และเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สัญญาณไฟ
จราจร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการจราจร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 6301/ว 4353
 ลงวันที่  20  ธันวาคม  2541  
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท
.ท.

จํานวน 203,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) เป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของราย
รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท 
วิธีคํานวณ  
(รายรับจริง  2563 -  เงินอุดหนุน 2563) 
234,178,247.38 - 112,379,085 = 121,799,162.38  บาท
121,799,162.38  x 1 
                6  x   100
= 121,799,162.38 x 0.00167 
=  203,404.60  บาท   
จึงขอตั้งจ่าย 203,500  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือหนังสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
 0808.2/ว 2999  ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2555 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วน ที่ มท  0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545          
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 362,800 บาท

- เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
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  2,364  บาท         
7. นางวาณี  สังฆะมณี  เดือนละ  1,527  บาท  
8. นางอุบล  ประสงค์  เดือนละ  3,404   บาท           
9. นางวราภรณ์  กมลปัทมากุล  เดือนละ  552  บาท           
10. นางภัทรา  สุปัตคํา  เดือนละ  523  บาท  
11. นายมนัส  ยสินพร  เดือนละ  522  บาท           
12.  นางภาศิตา  อนุวรรณ  เดือนละ  346  บาท   
รวมเป็นงิน 30,232 บาท X 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 362,784
 บาท จึงขอตั้งจ่าย 362,800 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม     
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2,637,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบําเหน็จของลูกจ้างประจํา จํานวน  14
  ราย คือ    
1. นายปภา  วงษ์สุดตา  เดือนละ 9,231 บาท
2. นายคําม้วน  ศรีคลัง  เดือนละ 8,365 บาท
3. นายสมชาย  สุดเพาะ  เดือนล 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 
12. นายเสวียน  รวดทรง  เดือนละ 17,455  บาท
13. นายอําพร  วงษ์สุดตา  เดือนละ  14,426   บาท
14. นายถาวร  มาลาศรี   จํานวน  705,976  บาท  
รวมเป็นเงิน 160,993 บาท X 12 เดือน เป็นเงิน 1,931,916 บาท
และนายถาวร  มาลาศรี  จํานวน  705,976  บาท  รวมทั้ง
สิ้น 2,637,892 บาท จึงขอตั้งจ่าย 2,637,900 บาท
- ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  
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เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อสมทบกองทุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  จ่ายให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับ
สวัสดิการเกี่ยวกับการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษาและอาชีพ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0891.4/ว 2502
  ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2553  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-67
 ลําดับที่ 4
     
     
     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 4,393,200 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ในปีงบประมาณนั้นๆ โดยไม่
รวมรายจ่ายจากพันธบัตร เงินกู้ที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทั่ว
ไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
วิธีคํานวณ 
(ประมาณการรายรับประจําปี  2565   -  เงินอุดหนุน 2565)
254,000,000 - 107,560,300  = 146,439,700  
=   146,439,700  X   3/100  
=   4,393,191 บาท     
ตั้งจ่ายไว้     4,393,200 บาท      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 6 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
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) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-67
 ลําดับที่ 5      
     
     

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพข้าราชการที่ตายในระหว่างรับ
ราชการและปฏิบัติหน้าที่                   
    
     

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้างที่ตายในระหว่างรับ
ราชการและปฏิบัติหน้าที่    
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เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจําที่ตายในระหว่างรับ
ราชการและปฏิบัติหน้าที่    

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 23,584,600 บาท

งบบุคลากร รวม 15,603,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,154,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ตําแหน่งนายกเทศมนตรี  และตําแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี 3 อัตรา รวม 4 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2557 รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณ
ที่แล้วมา ตั้งแต่ 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท จะต้อง
จ่ายเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล  ดังนี้  
- นายกเทศมนตรี  เดือนละ 45,000 บาท 
- รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 24,720  บาท                  
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  และตําแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี 3 อัตรา รวมจํานวน 4 อัตรา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 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  จะต้องจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารเทศบาล ดัง
นี้  
- นายกเทศมนตรี  เดือนละ  9,000  บาท
- รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,750  บาท        
     
     

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารเทศบาล ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรี และตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี 3 อัตรา รวม
จํานวน 4 อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2557  รายได้ของเทศบาล  หมาย
ถึง  รายได้จริง ของปีงบประมาณที่แล้วมา  ตั้งแต่ 100  ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้
บริหาร ดังนี้ 
- นายกเทศมนตรี  เดือนละ  9,000  บาท 
- รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,750  บาท                 
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 459,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา และเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  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 จะต้องจ่ายเงินเดือนที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 2  อัตรา  และเลขานุการนาย
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ดังนี้   
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 11,250  บาท 
- เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ  15,750 บาท             
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 3,563,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 16 อัตรา รวม 18
  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ.2557 รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของ
ปีงบประมาณที่แล้วมา ตั้งแต่ 100  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  300
 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้   
- ประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  24,720  บาท    
- รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  20,250  บาท    
- สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ  15,750  บาท        
     
     
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,448,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,965,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล สํานักปลัด
เทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 17 อัตรา   
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 372,600 บาท

1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับข้าราชการตาม
ระเบียบฯ  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล      
2. เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลในกรณีเงิน
เดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 
3. ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 321,600
 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล 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            

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล 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
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 681,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  และเงินที่ได้
รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการ ประเมินการ
ปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติ
งานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน (3-5%) ของอัตรา ค่าตอบแทนก่อน
ในปีนั้น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง
สําหรับเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา รวม 5
 อัตรา  
  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 4 อัตรา     
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งบดําเนินงาน รวม 7,221,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี  ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ
. 2557
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้  10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นไป
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
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ที่สภา
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประชุมและนอกสมัย ประชุมซึ่ง
ตามปกติเบิกจ่ายในคนละ  250  บาท/วัน และให้ประธาน
กรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม
- ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการฯ ค่าใช้
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึง
ค่าสมนาคุณด้วย คือ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจ
กระดาษคําตอบ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารผล
งานทางวิชาการ การประเมินบุคคล การทดสอบการปฏิบัติ
งาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ค่าทดสอบสมรรถภาพทาง
การบริหาร และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการคัดเลือกในการ
สอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบ
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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุด
ราชการ                  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ      
     
     

ค่าใช้สอย รวม 3,850,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 298,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 3
 อัตรา    

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 199,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 อัตรา 

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานและอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
สํานักงานเทศบาลหลังใหญ่  ทั้งชั้นบน – ชั้นล่าง อาคารกองการ
ศึกษาชั้นบน อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ชั้นบน- ชั้น
ล่าง พร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาด จํานวน 5 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเลขานุการ จํานวน 199,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเลขานุการ จํานวน 2 อัตรา
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 100,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่า
จ้างเหมาสูบน้ํา, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ, ค่า
ซักฟอก, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ, ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา, ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ฯลฯ     
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 260,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 200,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชม
ทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  ซึ่งมิใช่เป็นการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ
อันเป็นโครงการและมีช่วงเวลาที่แน่นอน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา, รัฐพิธี ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าของ
รางวัล  ค่าพิมพ์เอกสารในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562

  
  

     
     
"     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่
กรณีที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากเทศบาล หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ             
     
     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถยนต์  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ให้แก่
คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไป
ราชการไปอบรม ไปประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํา
นองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์
เอกสารเกียรติบัตร ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม จนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และเพื่อเป็น
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-91
 ลําดับที่ 5           
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โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและอบรมคณะ
กรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าพาหนะ ค่า
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
ป้าย ค่าใช้จ่ายประจําหน่วยเลือกตั้ง (ค่าจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง ค่า
จัดทําฉากกั้นคูหาออกเสียงลงคะแนน ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-90
 ลําดับที่ 2           
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โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ จํานวน 500,000 บาท

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

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย ประจําปี (18 มีนาคม) เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเครื่อง
ไทยธรรม ค่าอาหารถวายพระ ค่าจัดทําป้ายนิทรรศการ ค่าของ
ขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าน้ําแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเซ่น
ไหว้ศาลพระภูมิ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-70
 ลําดับที่ 8
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจําปี ใน
วันเทศบาล (24 เมษายน ) เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเครื่อง
ไทยธรรม ค่าอาหารถวายพระสงฆ์  ค่าจัดทําป้าย
โครงการ/นิทรรศการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าน้ํา
แข็ง ค่าน้ําดื่ม ค่าเครื่องเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-71
 ลําดับที่ 9

     
     
     

โครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมือง
ไผ่ ซึ่งจัดเป็นประจําทุกวันอาทิตย์ ประจําปี 2565 เช่น ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าซ่อมบํารุงไฟฟ้า ค่า
ไฟฟ้า และสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตลาดถนนคนเดินเพลินเมือง
ไผ่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-6
 ลําดับที่ 2
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โครงการถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท

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

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ประจําปี 2565 ให้แก่คณะผู้บริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-91
 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจํา
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฝ่าย
ทะเบียนประจําชุมชน  ตัวแทนประชาชน 39 ชุมชน/พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีค่า
ใช้จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-85
  ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที่ ค่า
ที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-91
 ลําดับที่ 4
    
     
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น  
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ค่าวัสดุ รวม 681,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บกระดาษ พวง
มาลัย พวงมาลา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง กรอบรูป ถังขยะ
แบบขาตั้ง อ่างล้างจาน ถังน้ํา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
งานบ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา นั่งร้าน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย น้ํา
กลั่น และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และวัสดุ
สิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุอื่น        
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,420,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลในที่สาธารณะ  และ
อาคารสถานีย่อยมิตรภาพให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
บ้านไผ่     
     
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักงานเทศบาลในที่สาธารณะ หอ
ประชุมอาคารอเนกประสงค์       
     
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
     
     
     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนหรือต่อโดเมนเนม
 (Domain Name) ค่าเช่าพื้นที่สําหรับจัดเก็บข้อมูลเว็บไซ
ต์ (Hosting) ระบบ Cloud และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กสทช. ที่ สทช 2003/ว 20797
 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 5 ซุ้ม ได้แก่
1. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนมิตรภาพ (สี่แยกบ้านเกิ้ง)
2. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้าบ้านเกิ้ง
3. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนมิตรภาพ (สะพานลอยหน้า
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่)
4. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา (ข
.ก.10)
5. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าห้างเกียรติสินโฮลเซล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการจัด
ตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 49 ลําดับที่ 1   

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีประจําปี 2565 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-51
 ลําดับที่ 4   
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสมาคมปุงเถ่ากงม่า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์สมา
คมปุงเถ่ากงม่าบ้านไผ่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 2     
     

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
มูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 1      
     
     

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 3     
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 7,556,200 บาท
งบบุคลากร รวม 4,174,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,174,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,525,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผน
งาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 9 อัตรา

     
 
   
   
          

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1
 อัตรา      
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2 อัตรา       
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 466,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของกอง
วิชาการฯ พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อ
จ่าย พิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับ ดีขึ้น
ไป จํานวน (3 -5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง กอง
วิชาการฯ  จํานวน 3 อัตรา  
    

งบดําเนินงาน รวม 2,665,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ                
     
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ      
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ค่าใช้สอย รวม 1,643,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 199,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ของงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น และงานบริการ
และเผยแพร่วิชาการ รวมจํานวน 2 อัตรา     

รายจ่ายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลงานของเทศบาล 
และประเพณีท้องถิ่น

จํานวน 650,000 บาท

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

รายจ่ายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการเช่าพื้นที่สําหรับจัดเก็บข้อมูล
เว็ปไซต์  ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม  ค่าดําเนินการปรับปรุง พัฒนา
เว็บไซต์  เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน     
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆและระเบียบ
ต่าง ๆหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าจ้างเหมาค่าแรงงานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียม
ศาล อัยการ ทนายความ เกี่ยวกับการดําเนินการทางคดีความของ
เทศบาลที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย  หรือค่า
ธรรมเนียมในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน กรมที่ดิน หรือรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน  งานที่ใช้
ทักษะฝีมือ และงานทางวิชาการ เป็นต้น       
     
     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าของ
รางวัล  ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าบริการอื่นๆที่จําเป็นในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่, คณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่า
ธรรมเนียม อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไปราชการ ไปอบรม ไปประชุม
สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
     
     

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ไปราชการ ไปอบรม ไปประชุม
สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการกฎหมายควรรู้ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้  ค่า
พิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ต่างๆ  ค่าเอกสารเผยแพร่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึก
อบรม และจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-69
  ลําดับที่ 4           
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วม มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ อันเป็นการ 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  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-68
 ลําดับที่ 1 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-92
 ลําดับที่ 6
     
     
     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาและกระบวนการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมทิศทางการพัฒนาและ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายใน
โครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่  ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้า
เล่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 2
     

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  14:46:17 หน้า : 47/251



โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-69
 ลําดับที่ 5
     
     
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น     
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ค่าวัสดุ รวม 292,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บกระดาษ พวง
มาลัย พวงมาลา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุสํานักงาน   
  
     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
     
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
          
     
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         
     
     

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  14:46:17 หน้า : 50/251



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 690,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้กับระบบเสียงไร้สาย จํานวน 88 จุด ที่
ติดตั้งที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่     
     
     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
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              
     
     

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนโดเมนเนม
 (Domain Name) ค่าเช่าพื้นที่สําหรับจัดเก็บข้อมูลเว็บไซ
ต์ (Hosting) ระบบ Cloud และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 716,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 716,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง จํานวน 29,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลาย
ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําต่อครั้ง
2) ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 5 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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ชุดลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อม
ติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 10 ชุดๆละ 45,000
 บาท เพื่อเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมในชุมชนที่มีพื้นที่กว้างและยังไม่
ครอบคลุม ประกอบด้วย
1. ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข บริเวณหน้าร้านชาชากิลส์
2. ชุมชนจัดสรร บริเวณแยกสะพานลอดรถไฟ
3. ชุมชนศรีหมอนพัฒนา บริเวณสี่แยกธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
4. ชุมชนโนนสวรรค์ บริเวณถนนมิตรภาพซอย 2 (ที่เก็บวัสดุกอง
ช่างเทศบาลฯ)   
5. ชุมชนศาลเจ้า 2 บริเวณหน้าร้านข้าวมันไก่ศรีนวล
6. ชุมชนห้วยทราย บริเวณ กม.15
7. ชุมชนสมหวังสังวาลย์ บริเวณด้านหลังวัดนันทพิมพาราม
8. ชุมชนสมหวังสังวาลย์ บริเวณศาลาชุมชนสมหวัง
สังวาลย์                  
9. ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา บริเวณหมวดการทางโนนชัย
10. ชุมชนโนนสวรรค์ บริเวณหมู่บ้านมั่นคง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ UHF/FM คลื่นความถี่ตาม
ที่ กสทช.อนุญาตให้ใช้งาน จํานวน 10 เครื่อง
  - เครื่องจ่ายไฟ จํานวน 10 เครื่อง
  - ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ขนาดไม่น้อยกว่า 150 WATT 
จํานวน 40 ตัว
  - แผงเสาอากาศ UHF พร้อมสายนําสัญญาณ จํานวน 10 ตัว
  - มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป จํานวน 10 ตัว
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมในชุมชนที่มีพื้นที่กว้างและยัง
ไม่ครอบคลุม ทั่วถึง ในจุดที่ประชาชนร้องขอ ให้สามารถได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 16 
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ไมค์ลอยชนิดพกพา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมค์ลอยชนิดแบบพกพาจํานวน 2 ชุดๆ
ละ 15,000 บาท  เพื่อใช้สําหรับการรับ – ส่ง สัญญาณเสียง
คุณภาพสูง รองรับในระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming) 
หรือการประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference)  เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. รับส่งสัญญาณด้วยคลื่นความถี่ 2.4GHz  หรือดีกว่า
2. ตัวเครื่องมี 1 ตัวรับ 2 ตัวส่ง ในชุดเดียวกัน
3. ตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงผลบนตัวรับและตัวส่ง
4. สามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 8 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1ครั้ง
5. สามารถรับสัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า 80 เมตร
6. มีกล่องเก็บอุปกรณ์ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้   
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อให้การรับ-ส่ง เสียงมีคุณภาพสูงในการถ่ายทอดสด
หรือการประชุมทางไกลออนไลน์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 4 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องดิจิตอล ชนิด DSLR จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์ (DSLR) จํานวน 1
 ตัว สําหรับการบันทึกภาพนิ่ง กิจกรรม โครงการต่างๆ ของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นกล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ (DSLR)
2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
3. มีระบบแฟลชในตัว  
4. สามารถรองรับการถ่ายวิดีโอ ไม่น้อยกว่า 4k หรือดีกว่า 
5. รองรับสื่อบันทึกแบบ SD , SDHC และ SDXC ได้เป็นอย่าง
น้อย  
6. มีเลนส์มาตรฐาน  จํานวน 1 ตัว 
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและใช้งานมา
นานกว่า 6 ปี (รหัสครุภัณฑ์ 452-58-0001) และเพื่อให้การ
บันทึกภาพนิ่งกิจกรรมและโครงการต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุด จึง
ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 15
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กล้องวีดีโอความละเอียดสูง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอความละเอียดสูง จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 30,000 บาท  เพื่อใช้สําหรับการรับ-ส่งภาพวิดีโอความ
ละเอียดสูงในการถ่ายทอดการประชุมทางไกลออ
นไลน์ (Conference) หรือ การถ่ายสดกิจกรรม โครงการ
ต่างๆ (Live Streaming) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. รองรับการบันทึกวิดีโอ ความคมชัด 4K ได้ที่ 60 เฟรมต่อวินาที
2. บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
3. มีจอแสดงผลวิดีโอทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
4. สามารถกันน้ําได้ลึก 40 เมตร มาพร้อมเฮาส์ซิ่งกันน้ํา
5. มีอุปกรณ์เสริมสามารถต่อ HDMI ได้
6. มีแท่นชาร์จแบตเตอรี่พร้อมแบตเตอรี่ (Battery) ไม่น้อยกว่า 2
 ก้อน
7. มีเลนส์เสริม สําหรับถ่ายภาพมุมกว้างขึ้น
8. มีขาตั้งกล้องและสามารถจับถือได้ ชนิด 3 - Way
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อให้การรับ-ส่งภาพวีดีโอมีความละเอียดสูงในการถ่าย
ทอดประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) หรือการถ่ายทอด
สดกิจกรรมต่างๆ (Live Streaming) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 4
 เครื่องๆละ 12,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1 

งานบริหารงานคลัง รวม 9,057,500 บาท
งบบุคลากร รวม 6,010,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,010,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,328,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 13 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 95,900 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ  ตั้ง
ไว้  28,700  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล     
- ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  67,200
  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา      
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 4 อัตรา     

     
     
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 263,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  1
  อัตรา     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,136,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลังของเทศบาล พร้อม
ทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผล
การปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%) ของอัตราค่า
ตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา   และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 4  อัตรา รวม 8 อัตรา             
           
        
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง กองคลัง จํานวน 4 อัตรา     
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งบดําเนินงาน รวม 2,978,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 585,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และประกาศเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ     
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ             
     
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของกองคลังที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ       
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการผู้ได้รับ
บํานาญส่วนท้องถิ่น     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 1,508,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม จํานวน 398,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จํานวน 1 อัตรา  และตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่สํารวจครัวเรือนและเขียนใบเสร็จ จํานวน 3
 อัตรา รวม 4 อัตรา     

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 99,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล งานผลประโยชน์ฯ 1 อัตรา      
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้เทศบาล เช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ของทางราชการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าถ่าย
เอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่ารับวารสาร/หนังสือ
พิมพ์ ค่าหนังสือระเบียบกฎหมาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์/ไฟฟ้า/น้ําประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนการเช่า ค่าเบี้ยประกัน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายอื่น
สําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ เป็นต้น             
     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 95,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ไปราชการไปอบรม ไปประชุม
สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การจัดทําโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจ้างเหมาบุคคลภายนอกสํารวจ
และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสารและสแกนระวางที่ดิน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แผ่นโปรแกรม และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-83
 ลําดับที่ 1        
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
การพัสดุและการจัดเก็บรายได้

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งสถานที่  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 1         
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น     
     
     

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  14:46:18 หน้า : 65/251



ค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 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
อื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   
     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         
    
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
          
     
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

     
     

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1 ,2,3     
     
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาตลาดสดเทศบาล 1 , 2,3     
     
     

งบลงทุน รวม 69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 69,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 3 เครื่องๆละ 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
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น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 57 ลําดับที่ 9

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 206,400 บาท
งบบุคลากร รวม 206,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 206,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 206,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลงานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 3,315,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,063,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,063,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 507,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงิน จํานวน 2 อัตรา     
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 556,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  2
 อัตรา   
    

งบดําเนินงาน รวม 1,702,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ             
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของงานเทศกิจที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ        
     
     

ค่าใช้สอย รวม 1,356,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการตีเส้นจราจร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างตีเส้นจราจรในเขต
เทศบาล เช่น จ้างตีเส้นทางม้าลาย ตีเส้นจอดรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เส้นแบ่งทางเดินรถ ฯลฯ     
     

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าในตลาด จุดผ่อนผัน หาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการที่
น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จํานวน 996,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัด
ระเบียบการจําหน่ายสินค้าในตลาด จุดผ่อนผัน หาบเร่แผง
ลอย รวมทั้งกิจการที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ จํานวน 10 อัตรา  
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล เช่น จ้างเหมาแรงงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าถ่าย
เอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่ารับวารสาร/หนังสือ
พิมพ์ ค่าหนังสือระเบียบกฏหมาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์/ไฟฟ้า/น้ําประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนการเช่า ค่าเบี้ยประกัน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายอื่น
สําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ เป็นต้น     
     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ             
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไป
ราชการไปอบรม ไปประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํา
นองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนนทางเท้าและการ
จราจร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า
บนถนน ทางเท้าและการจราจร เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอก ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายจุดผ่อนผัน ป้ายจราจร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-60
 ลําดับที่ 1             
     
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น     
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ค่าวัสดุ รวม 156,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บกระดาษ พวง
มาลัย พวงมาลา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 165,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ
ห้องควบคุม
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)    

งบลงทุน รวม 549,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 549,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 27,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000
 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 5 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบไร้สาย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติด
ตั้ง ประกอบด้วย ระบบ IP NETWORK ความ
ละเอียด 1,920x1,080 ล้านพิกเซล จํานวน 10 ตัว พร้อมเครื่อง
บันทึกวงจรปิด ระบบ IP NETWORK แบบ 16 ช่อง
สัญญาณ HDD 12 TB 1 เครื่อง จอแสดงผลวงจรปิด LED 
ขนาด 50 นิ้ว  1 จอ  ชุดส่งสัญญาณกล้องผ่านสายไฟเบอร์ออฟติ
คพร้อมฮับสวิสที่จ่ายไฟให้ระบบกล่อง IP แบบ 4 กล้อง 3
 ชุด  เครื่องสํารองไฟ ขนาด 625 VA 3 ตัว  สายใยแก้วนํา
แสง (สายไฟเบอร์ออฟติก) ขนาด 12 CORE 2,500 เมตร  สาย
แลน CAT 5E แบบใช้ภายนอกอาคาร 1,300 เมตร ตู้ใส่อุปกรณ์
ระบบวงจรปิดพร้อมพัดลมระบายความร้อน (แบบใช้ภายนอก
อาคาร) 3 ตู้ 
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-113
 ลําดับที่ 7

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- 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
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น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
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 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 7

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 8,342,900 บาท
งบบุคลากร รวม 6,191,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,191,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,285,200 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงิน จํานวน 4 อัตรา     
     
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,786,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  7
  อัตรา       
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 24,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อแก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 7 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,791,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างงานป้องกันฯของ
เทศบาลฯ พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัตงานที่มีระดับดีขึ้นไป  จํานวน (4% -
 6%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 17 อัตรา             
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 304,800 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างเทศบาล สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดเทศบาล       
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งบดําเนินงาน รวม 1,615,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการปฏิบัติหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบ
ร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ             
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของงานป้องกันฯที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ        
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ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล เช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ของทางราชการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่ารับวารสาร/หนังสือ
พิมพ์ ค่าหนังสือ ระเบียบกฏหมา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์/ไฟฟ้า/น้ําประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนการเช่า ค่าเบี้ยประกัน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายอื่น
สําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ เป็นต้น             
     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่ได้รับคําสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ             
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไป
ราชการไปอบรม ไปประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํา
นองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร. จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสถาปนาวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 2565 ในวันที่ 22
 มีนาคม 2565 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สําหรับเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มาร่วมกิจกรรม และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-61
 ลําดับที่ 6          
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โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 2 ครั้งๆละ 1 วันตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-63
 ลําดับที่ 12     
    
     

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  สําหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วย
งาน ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งบาดแผล ค่า
อาหาร น้ําดื่ม น้ําแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ  
- เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ
.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 3-
61ลําดับที่ 7     
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสา
สมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ
.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  3-
63 ลําดับที่ 13            
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โครงการฝึกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และยุวเทศกิจ สําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ  
- เป็นไปพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยบ้านเมือง พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-61
 ลําดับที่  5
    
     
    
     

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล เช่น ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ
.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-62
 ลําดับที่ 8                 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น            
     
     

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บกระดาษ พวง
มาลัย พวงมาลา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ําดับ
เพลิง(เชื่อมต่อกับรถตับเพลิง) ท่อสายส่งน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์
ดับไฟป่า ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานป้องกันฯ อาคารสถานีย่อย
มิตรภาพ ศูนย์อปพร. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่     
     
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักงานป้องกันฯ อาคารสถานีย่อย
มิตรภาพ ศูนย์อปพร. ให้การประปาส่วนภูมิภาคบ้านไผ่     
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งบลงทุน รวม 276,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 276,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 55,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000
 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 27,800 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 6
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 63,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 63,400 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) สูบน้ําได้ 1,750 ลิตรต่อนาที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด
(4) ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต์ต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 10 

เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 3 เครื่องๆละ 25,000
 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ขนาดใหญ่ และทดแทน
ครุภัณฑ์เดิมที่เก่า ชํารุด และเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 9 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จํานวน 5 เครื่องๆละ 12,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสา
ยาง เหล็กพับ
หมายเหตุ : ย่านความถี่สําหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 -
 174 mHz
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 11 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- 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 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
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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 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 8

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

อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-65
 ลําดับที่ 26
     
     
     

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด สถานีตํารวจภูธรรบ้านไผ่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-65
 ลําดับที่ 24
          
     

อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอบ้านไผ่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-65
 ลําดับที่ 25
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,617,600 บาท

งบบุคลากร รวม 5,006,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,006,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,690,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษา จํานวน 11
 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 

   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่าย ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา 
     
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา 
     
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,100 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น) ของลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา 

     
     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 823,400 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ 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 

    

งบดําเนินงาน รวม 1,503,700 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 172,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 47,300 บาท
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1. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผล
งานของพนักงานครู, พนักงานเทศบาลประเมินความพร้อมของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการจัด
ซื้อ/จ้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการ
ประเมินผลงานของพนักงานครู,พนักงานเทศบาล ประเมินความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ
พนักงานครู ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ดําเนินการสอบในการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงาน ให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น  การโอนพนักงานครูเทศบาลสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร สถาน
ศึกษาที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
การสอบ พ.ศ.2549 
3. ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งไว้ 27,300 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ
4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผล
งานฯ  ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ          
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯ และลูกจ้าง
ประจํา ที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวัน
หยุดราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ      
     
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 21,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 93,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างประจําของกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 1,064,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการครูจ้างสอน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับครูจ้างสอน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 อัตรา 

ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล จํานวน 99,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูล จํานวน 1 อัตรา 

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 99,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร
ศูนย์เยาวชนฯ จํานวน 1 อัตรา
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ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในงานราชการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด, ค่าบอกรับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  , ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ, ค่าติดตั้งประปา ติดตั้ง
ไฟฟ้า ติดตั้งโทรศัพท์ของกองการศึกษา, ห้องสมุด, โรงเรียน
เทศบาล 2 แห่ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง และ
อื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของ
รางวัล ค่าพิมพ์เอกสาร ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
ศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น , พนักงาน
เทศบาล , พนักงานครูเทศบาล , ครูผู้ดูแลเด็ก , ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างฯ  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
     
     

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไป
ราชการไปอบรม ไปประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํา
นองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการศึกษา เช่น ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการ
และวัสดุผลิตสื่อ การเรียน การสอนและนวัตกรรมทางการ
ศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
 สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ,พนักงานครูเทศบาล , นัก
เรียน , พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้างฯ  ที่ร่วมการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา และเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  3-35
 ลําดับที่ 1   
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โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมครูและ
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  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-93
 ลําดับที่  1 
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โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ
กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยว
ข้องกับการจัดการศึกษา  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมสัมมนาและการประชุมชี้แจง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ค่าของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-41
 ลําดับที่ 28
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่ง
เป็น 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 เป็นต้น     
  
     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บกระดาษ พวง
มาลัย พวงมาลา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         
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วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ตะกร้อ ตาข่าย
กีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา กระดานแสดงผลการแข่งขัน  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุกีฬา      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของกองการศึกษา

     
     
     

งบลงทุน รวม 107,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 3
 เครื่องๆละ 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
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 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 17,800 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 8,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (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
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564  หน้าที่ 22 ลําดับที่ 2
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 58,435,200 บาท
งบบุคลากร รวม 34,612,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 34,612,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 23,596,000 บาท

- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ตั้งไว้ 19,734,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 49
 อัตรา เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 3,862,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 11
 อัตรา เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,163,200 บาท

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 2,961,600
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง เป็นไปตามหนังสือพระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว้ 201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯเป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติเงิน
เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 4,591,200 บาท

- เงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 3,927,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 2 แห่ง เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เงินวิทยฐานะพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 663,600
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลฯ เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,093,800 บาท

1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ตั้ง
ไว้ 1,342,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินที่
ได้จากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการ
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ปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติ
งานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทน
ก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานผู้
ช่วยครู จํานวน 5 อัตรา, ครู (สอนเด็กอนุบาล) จํานวน 1 อัตรา, ผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา รวม 9 อัตรา เป็นไปตามหนังสือพระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 654,300 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินที่
ได้จากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติ
งานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทน
ก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 4 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา รวม 5 อัตรา เป็นไปตามหนังสือพระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) ตั้งไว้ 324,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) ของ
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2 อัตรา และโรงเรียนเทศบาล 2
 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 1 อัตรา รวม 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตาม
หนังสือพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809/2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 665,500 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติ
หน้าที่ในงานผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1
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 อัตรา เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809/2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
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1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติเงิน
เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป (ภารโรง) ตั้งไว้ 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานทั่ว
ไป (ภารโรง) จํานวน 3 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานทั่วไปของ
เทศบาล ตั้งไว้ 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไปของเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือพระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     
    
"     
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งบดําเนินงาน รวม 15,596,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 89,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามหนังสือพระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 53,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไป
ตามหนังสือพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 9,099,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จํานวน 597,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2  อัตรา,  โรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน  1  อัตรา ,  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่งๆละ 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6 อัตรา   
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จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 298,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความ
ปลอดภัยโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 1 อัตรา, โรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 1 อัตรา และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  น้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง  ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
มหรสพ  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1           
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
นําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม น้ําแข็ง ค่าเช่าเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
เบี้ยเลี้ยง  ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-36
 ลําดับที่ 7           
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โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 490,200 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-43
 ลําดับที่ 36      
     
     

     
     
     

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 30,600 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กเล็ก (อายุ 3-5
 ปี) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทั้ง 3 แห่ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-39
 ลําดับที่ 18    
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โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-43
 ลําดับที่ 35      
     
     

โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-39
 ลําดับที่ 17 
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โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,943,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้
กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42
 ลําดับที่ 31     
     
     

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 265,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3
 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1    
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โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม : Top 
Up)

จํานวน 149,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วน
เพิ่ม : Top Up) ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42
 ลําดับที่ 32      
     
     

โครงการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-41
 ลําดับที่ 30      
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โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน จํานวน 593,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าหนังสือเรียน ให้กับโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42
 ลําดับที่ 33      
     
     

โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 14,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5
 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-38
 ลําดับที่ 15      
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โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 314,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้กับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-42
 ลําดับที่ 34
     
     

โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 14,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-38
 ลําดับที่ 16     
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 3,015,600 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน  2  แห่ง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-37
 ลําดับที่ 10      
     
     

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 802,700 บาท

- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3  แห่ง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-37
 ลําดับที่ 11          
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ค่าวัสดุ รวม 5,481,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,181,600 บาท
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- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้ง
ไว้ 1,382,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน  2  แห่ง  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้
รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-43
 ลําดับที่ 38 
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 3,500,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
เทศบาลฯ จํานวน  8 แห่ง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้
รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-44
 ลําดับที่ 39      
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ตั้งไว้ 299,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้
รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-44
 ลําดับที่ 40      
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 145,000 บาท

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่นเพื่อการศึกษา แบบ
จําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดาน
ลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น กระดานไวท์บอร์ด และวัสดุสิ่งของ
อื่นๆที่จัดเป็นวัสดุการศึกษา
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 926,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาล 2 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง      
     
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาลให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง      
    
     
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาล 2
 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง      
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งบลงทุน รวม 210,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 210,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลังๆ
ละ 5,900 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 3 

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 13,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 หลังๆ
ละ 6,900 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 4 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 5
 เครื่องๆละ 22,000 บาท ให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
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กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
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 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 7 

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 75,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 5 เครื่องๆละ 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 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 จํานวนไม่
น้อยกว่า 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 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4  หน้าที่ 19 ลําดับที่ 9 
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,016,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,016,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 7,686,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 8
 แห่ง   ได้แก่ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ,โรงเรียนบ้าน
หนองลุมพุก, โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา,โรงเรียนวัดจันทร์
ประสิทธิ์,โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแก้ว
อุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่, โรงเรียนบ้านเกิ้ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามสถานศึกษา) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-37
 ลําดับที่ 12       
     
     

อุดหนุนโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40
 ลําดับที่ 24
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อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40
 ลําดับที่ 23

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกิ้ง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-39
 ลําดับที่ 20

อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-36
 ลําดับที่ 6
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-39
 ลําดับที่ 21

อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-39
 ลําดับที่ 19

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40
 ลําดับที่ 26
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อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40
 ลําดับที่ 25

อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-40
 ลําดับที่ 22

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 494,200 บาท
งบบุคลากร รวม 256,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 256,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 243,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินที่
ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมิน
การปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบ
แทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่นฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน ผู้ช่วย
บรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 13,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานทั่วไปของ
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     
    
     

งบดําเนินงาน รวม 237,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 149,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 99,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานรักษาความปลอดภัยของศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่
จํานวน 1 อัตรา 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์   ค่าวัสดุ
ตกแต่งร้านนิทรรศการ วัสดุผลิตสื่อ  เงินรางวัล  ของรางวัล  ค่า
ป้ายไวนิล ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าพิธีการ  ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นค่าเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ  ค่า
จ้างเหมาเวที เครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุ
สํานักงาน  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-36
 ลําดับที่ 8 
     
     

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บกระดาษ พวง
มาลัย พวงมาลา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุสํานักงาน   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่นเพื่อการศึกษา แบบ
จําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดาน
ลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น กระดานไวท์บอร์ด และวัสดุสิ่งของ
อื่นๆที่จัดเป็นวัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 28,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้ศูนย์เรียนรู้เทศบาล (ห้องสมุด) , สนาม
เทนนิส , ลานกีฬาอเนกประสงค์ (โนนสว่าง)      
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาลให้กับศูนย์เรียนรู้
เทศบาล (ห้องสมุด) , สนามเทนนิส , ลานกีฬา
อเนกประสงค์ (โนนสว่าง)      
     
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ให้ศูนย์เรียนรู้เทศบาล (ห้องสมุด)       
     
     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,024,600 บาท

งบบุคลากร รวม 3,037,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,037,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,368,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  6  อัตรา  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม ในอัตราเงินเดือนละ 5,600  บาท จํานวน  1
  อัตรา   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และ
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3
 อัตรา
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 311,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1  อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 169,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจาก
การ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติ
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มี
ระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนใน
ปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1
 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 946,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล  ฯลฯ            
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนแพทย์  พยาบาล ฯลฯ                 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจําของกองสาธารณสุขฯที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ        
     
     

ค่าใช้สอย รวม 458,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 199,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลและงานต่างๆด้านธุรการ  จํานวน  2 อัตรา     

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 99,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทําความ
สะอาดสํานักงาน อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชั้น
บน-ล่าง รวมทั้งห้องสุขา ทั้งหมดในอาคาร  จํานวน 1 อัตรา     
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร ค่า
เย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา  ค่า
จ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการใน
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น      
     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
  
     

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไป
ราชการไปอบรม ไปประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํา
นองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น            
     
     

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บกระดาษ พวง
มาลัย พวงมาลา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  14:46:19 หน้า : 143/251



ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ฯลฯ                
     
     

งบลงทุน รวม 40,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
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นอก (External) 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
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 5 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 4

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
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- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 5 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 5

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  14:46:19 หน้า : 146/251



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (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
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 1
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อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่องๆละ 700
 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่าง
น้อย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 5 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 6
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งานโรงพยาบาล รวม 2,006,600 บาท
งบบุคลากร รวม 377,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 377,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 359,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  1  อัตรา       
       

     
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 18,000 บาท

- เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณ
สุข
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
สาธารณสุข ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.2/5103 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
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งบดําเนินงาน รวม 849,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 154,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท       
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วย
ราชการ เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล เงินค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้ง
ไว้ 144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 อัตรา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ
. 2562
         
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนแพทย์  พยาบาล ฯลฯ                 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 604,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการพ่นสารเคมีและควบคุมโรค จํานวน 199,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพ่น
สารเคมีและควบคุมโรค จํานวน 2 อัตรา 
     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

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

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  14:46:19 หน้า : 151/251



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่ให้กับผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าวัสดุ
ประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชา
สัมพันธ์ คู่มือ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่า
พิธีการ ค่าพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 2     

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแกนนําสุขภาพและทัศนศึกษา
ดูงาน

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับแกนนําสุขภาพและเครือ
ข่าย โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่า
ที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าพิธีการ ค่าพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์       

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย        

งบเงินอุดหนุน รวม 780,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 780,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 780,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยคณะกรรมการชุมชนจัดทําโครงการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดังนี้
1. ชุมชนประปาบ้านไผ่ จํานวน  20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
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พระเทพฯ
  3. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
2. ชุมชนจัดสรร จํานวน  20,000  บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  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. โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
5. ชุมชนตลาด 1, 2, 3 จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพฯ
  3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
6. ชุมชนศรีหมอนพัฒนา จํานวน  20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
7. ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
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  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
8. ชุมชนเจนจบทิศ  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
9. ชุมชนอุตรนคร  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  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. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
13. ชุมชนหลักสิบสี่ จํานวน  20,000   บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
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14. ชุมชนศาลเจ้า 1 จํานวน   20,000   บาท
   1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
15. ชุมชนศาลเจ้า 2 จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
16. ชุมชนสมประสงค์พัฒนา จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
17. ชุมชนสมหวังสังวาลย์ จํานวน   20,000  บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
18. ชุมชนสมหวังสังวาลย์ 2 จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
19. ชุมชนโนนสว่าง จํานวน   20,000  บาท
  1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
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  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
20. ชุมชนโนนสะอาด จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
21. ชุมชนคลองชลประทาน จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
22. ชุมชนห้วยทราย จํานวน  20,000  บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
23. ชุมชนหนองแคน  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  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. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
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  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
  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. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
32. ชุมชน บขส. จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
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  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. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  2. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
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
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39. ชุมชนโนนสวรรค์ จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-59
 ลําดับที่ 6
     
    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 590,700 บาท
งบบุคลากร รวม 511,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 511,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 391,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 1 อัตรา      
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการ พิจารณา
เลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบ
แทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้น
ไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตาม
ประกาศคณะกรรมการฯ จํานวน 1 อัตรา    
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา         

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  14:46:19 หน้า : 160/251



งบดําเนินงาน รวม 79,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วย
ราชการ เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงิน
รางวัล              
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของ
พนักงานและลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
ตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ               
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของกองสาธารณสุขฯ ที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ        
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาบริการทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ และค่าจ้างเหมาตรวจ
สอบคุณภาพน้ําเสีย และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กองสาธารณสุขฯ เป็นต้น      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้
ประกอบการ ร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ค้าในตลาด ผู้จําหน่าย
อาหาร ในที่หรือทางสาธารณะ และในโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายดัง
นี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าทําสื่อประชา
สัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความปลอดภัยด้าน
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1             
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โครงการผู้บริโภคยุคใหม่รู้ทันภัยน้ํามันทอดซ้ํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ
การ และผู้สัมผัสอาหารในตลาด โรงเรียน ร้านอาหาร และผู้
จําหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ กลุ่มนักเรียน โดยมีค่าใช้
จ่าย ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการอบรม ค่าจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดซื้อชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ํา ค่าจัดซื้อน้ํามันทอด
ซ้ํา ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 3     

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 3,466,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,528,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,528,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 657,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  2  อัตรา        

     
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณ
สุข
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
สาธารณสุข ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0819.2/5103 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 800,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจาก
การ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติ
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มี
ระดับดีขึ้นไป จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนใน
ปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 3
 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา      
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 40,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
     
     

งบดําเนินงาน รวม 1,912,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,200 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณ
สุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 115,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วย
บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
         
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ       
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ค่าใช้สอย รวม 1,489,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 199,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลและงานต่างๆ ของศูนย์บริการสาธารณ
สุขฯ จํานวน 2 อัตรา     

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารศูนย์บริการฯและดูแล
เครื่องมือเครื่องใช้ให้ปราศจากเชื้อ ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 199,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทําความสะอาด
อาคารศูนย์บริการฯ และดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้ปราศจาก
เชื้อ จํานวน 2 อัตรา     

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 896,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานการ
แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน  9 อัตรา     

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนวดแผนไทย จํานวน 99,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานนวด
แผนไทยของศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร ค่า
เย็บปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ทําประปา ค่าจ้างแรงงานทํา
อุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/2652-2700 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-59
 ลําดับที่ 7       
     

โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหารว่างเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-58
 ลําดับที่ 4              
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น            
     
     

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บกระดาษ พวง
มาลัย พวงมาลา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์       

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 155,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ฯลฯ       
     
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ฯลฯ       
     
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้
หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย     
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งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงฉุกเฉินในรถกู้ชีพ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงฉุกเฉินในรถกู้ชีพ จํานวน 1 เตียง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็นปรับเป็นรถเข็นได้
- โครงเตียงส่วนใหญ่ทําจากอลูมิเนียม
- สามารถปรับในท่านั่งและปรับนอน ปรับสูง-ต่ําได้
- ขนาดตัวรถในขณะใช้งานตั้งขึ้น ด้านยาวไม่น้อยกว่า 190
 ซม. x ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. x ด้านสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม.
- ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บ ด้านยาวไม่น้อยกว่า 190 ซม. x ด้าน
กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. x ด้านสูงไม่น้อยกว่า 20 ซม.
- สามารถพับขาเพื่อนําขึ้นท้ายรถ (Ambulance) ได้สะดวก
- มีราวกั้นเตียง 2 ข้าง และเข็มขัดรัดผู้ป่วย 2 เส้น ป้องกันผู้ป่วย
ตกเตียง
- เป็นรถเข็นรับ-ส่งผู้ป่วย ติดตั้งในรถพยาบาล (Ambulance)
- รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ทดแทนเตียงฉุกเฉินเดิมที่เก่า ชํารุด และเพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 65 ลําดับที่ 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 984,900 บาท

งบบุคลากร รวม 948,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 948,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 930,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน 2  อัตรา       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท           

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การอบรม  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสง
เคราะห์ พ.ศ. 2545       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-56
 ลําดับที่ 2
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งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เก้าอี้มีพนักพิง ปรับระดับได้
- มีล้อเลื่อน
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 65 ซม. x ลึก 67 ซม. x สูง 114 ซม.
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนเก้าอี้สํานักงานตัวเดิมที่ไม่สามารถใช้งาน
ได้ และเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึง
ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 3 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 9,426,000 บาท

งบบุคลากร รวม 6,184,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,184,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,253,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา    
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท           

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,654,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน  12  อัตรา      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,200 บาท

เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงิน
เดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จํานวน 2 อัตรา 
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,185,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานที่กอง
ช่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน  3  อัตรา  รวม 7  อัตรา               

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน  3  อัตรา              

งบดําเนินงาน รวม 3,241,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ                  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของกองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ      

ค่าใช้สอย รวม 1,196,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 99,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา     

ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมถนน
สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 5 อัตรา    

ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 298,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้าภาย
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 อัตรา     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น       
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ค่าวัสดุ รวม 1,915,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย        
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุสํารวจ

งานไฟฟ้าและประปา รวม 600,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตประปาสาธารณะในเขตเทศบาล จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล ตามที่การ
ประปาส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่แจ้งรายละเอียดให้ทราบ หรือ
เป็นการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2              
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
เทศบาล ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่แจ้งราย
ละเอียดให้ทราบ หรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1      
     

งานสวนสาธารณะ รวม 2,744,000 บาท
งบบุคลากร รวม 586,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 586,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 466,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  รวม  1  อัตรา        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,107,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,892,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนสาธารณะ จํานวน 1,892,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความ
สะอาด และดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 19 อัตรา    

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาเรือนเพาะชํา สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯชุมชนโนนสว่าง  ฯลฯ            
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งบลงทุน รวม 50,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22
 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆละ 11,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 7 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 28,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 3
 เครื่องๆละ 9,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 6 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 18,532,700 บาท
งบบุคลากร รวม 5,587,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,587,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,159,400 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้  587,800
 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 2 อัตรา     
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้ 571,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  1  อัตรา 

     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล
ชํานาญการพิเศษ อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1
 อัตรา           
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,156,900 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้  544,500
 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติที่งานกอง
ช่าง จํานวน 2 อัตรา   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้ 1,612,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานที่กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม จํานวน 6 อัตรา    
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,300 บาท

เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง) ตั้งไว้  10,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงิน
เดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จํานวน 1 อัตรา 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้  20,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงิน
เดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จํานวน 2 อัตรา 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,043,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้ 576,000
 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกอง
ช่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 2 อัตรา รวม 4 อัตรา       
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้ 1,467,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจาก
การ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติ
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มี
ระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนใน
ปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9
 อัตรา รวม 12 อัตรา     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง)  ตั้งไว้  24,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2  อัตรา            
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้  132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9
 อัตรา รวม 12 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 12,256,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 210,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง) ตั้ง
ไว้ 60,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ        
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) ตั้งไว้  150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) ตั้งไว้  10,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 8,716,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน 6,573,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 66 อัตรา  
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ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร  ค่า
เย็บปกหนังสือ ค่าจ้างทําประปา  ค่าจ้างทําอุปกรณ์สิ่งของ
ต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณ
สุขฯ เป็นต้น  
     

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองช่าง)

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด
บริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 5 อัตรา     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเนื่องจากระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองช่าง)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เนื่องจาก
ระบบกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินตั้ง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3-
29 ลําดับที1่0                   
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โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรมการ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร/คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-26
 ลําดับที่ 1                  
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โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดประชุมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุ่มแกนนําชุมชน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร / สิ่งพิมพ์  สื่อประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานจัดการ
สิ่งแวดล้อมแนวใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-77
 ลําดับที่ 1
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โครงการชุมชนรวมพลัง  ลดโลกร้อน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างคุ้มค่าและ
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและ
นักเรียน จํานวน 1 ครั้ง และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการลดโลก
ร้อน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-28
 ลําดับที่ 5     
     

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (กองช่าง)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น การวิเคราะห์
ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย การวิเคราะห์คุณภาพ
น้ําใต้ดินและน้ําผิวดิน การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม อื่นที่
เกี่ยวข้องจากการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  
- เป็นไปตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวด
ล้อม ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามผล
การศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3-
29 ลําดับที่ 11      
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โครงการทอดผ้าป่าขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม และจัดกิจกรรมทอด
ผ้าป่าขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า
ขยะ ค่าเอกสาร/คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-27
 ลําดับที่ 4              
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,500,000 บาท

- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (กองช่าง) ตั้งไว้ 500,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) ตั้งไว้ 1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 3,245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- วัสดุสํานักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม) ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บกระดาษ พวง
มาลัย พวงมาลา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุสํานักงาน   
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 400,000 บาท

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

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  14:46:19 หน้า : 192/251



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- วัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งไว้ 50,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 300,000 บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ตั้งไว้ 150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  ตั้งไว้ 150,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) เบรก ค
รัช พวงมาลัย และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง        
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,250,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)  ตั้งไว้ 1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น       
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้ง
ไว้ 1,250,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น       

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 180,000 บาท

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง)  ตั้งไว้  100,000
  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์       
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
ตั้งไว้  80,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์              
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ตั้งไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

- วัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

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

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

- ค่าน้ําประปา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งไว้ 25,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบผสม
ผสานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (หนองแวงไร่) ฯลฯ      
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งบลงทุน รวม 311,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 311,100 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ํา (กองช่าง) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ํา จํานวน 1
 เครื่อง ทํางานด้วยระบบมอเตอร์เกียร์ ขับเคลื่อนใบพัดให้หมุน
เพื่อตีน้ํา ซึ่งทําให้มีการเติมอากาศและเกิดการเคลื่อนที่ของผิวน้ํา
- โครงสร้างทุ่นทําด้วยวัสดุ Polyethylene มี 3 ทุ่น
- ใช้ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ มอเตอร์มีความเร็วรอบปกติ
ประมาณ 1,400 รอบ/นาที ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1.5
 กิโลวัตต์
- แกนเพลาใบพัดตีน้ําหมุนด้วยความเร็วประมาณ 90 รอบ/นาที
- ชุดเฟืองเกียร์ทําด้วยทองเหลือง
- มีวงล้อใบพัด จํานวน 4 วงล้อ แต่ละวงล้อมีใบพัด 6 ใบ
- ใบพัดทําด้วยวัสดุ Polyethylene
- แกนเพลาทําด้วยวัสดุ Stainless Steel 304
 - เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเติมอากาศและเกิดการเคลื่อนที่ของผิว
น้ํา ลดปัญหาการเน่าเสีย จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 9 
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เครื่องสูบน้ํา (กองช่าง) จํานวน 20,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
สูบน้ําได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า
(1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่
น้อยกว่า 7 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 205 ซีซี
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด
(4) ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร หรือประมาณ 36 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต์ต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 8

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2
 เครื่องๆละ 9,500 บาท 
คุณลักษะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 5 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 3 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- 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 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
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 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
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- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 66 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์อื่น

ถังบรรจุขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอย จํานวน 1 ถัง เพื่อใช้กับ
รถบรรทุกขยะแบบขอเกี่ยว หมายเลขทะเบียน 85-8995
 ขอนแก่น ตัวถังทําด้วยเหล็กชุบซิงค์ มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 8
 ลูกบาศก์เมตรต่อถัง บริเวณด้านบนมีฝาเปิด-ปิดแบบ
ไสลด์ บริเวณพื้นด้านท้ายของถังมีความลาดเอียง มีที่กั้นน้ําจาก
ขยะไหลออก
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนถังขยะเดิมที่เก่า ชํารุด และเพื่อให้เหมาะสม
กับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 4/2564 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1 

ถังบรรจุขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาด 660 ลิตร จํานวน 3
 ถังๆละ 10,000 บาท มีล้อเข็น 4 ล้อ มีฝาปิดแบบเรียบ สี
เขียว ผลิตจากพลาสติก (HDPE) มีความแข็งแรง ทนทาน และทน
ต่อสารเคมี
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ทดแทนถังขยะเดิมที่เก่า ชํารุด และเพื่อให้เหมาะ
สมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 4/2564  หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 377,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 377,400 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่ง
แวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 377,400 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น จาก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย การปัดกวาดถนนสาย
หลักในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-84
 ลําดับที่ 1
     

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  14:46:19 หน้า : 200/251



งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,942,700 บาท
งบบุคลากร รวม 964,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 964,300 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 619,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ที่ปฏิบัติงานกอง
ช่าง  จํานวน  2  อัตรา       
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 338,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา 
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1  อัตรา            
     

งบดําเนินงาน รวม 978,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 578,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจํารถดูดโคลน จํานวน 398,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจํา
รถดูดโคลน จํานวน 4 อัตรา     
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร 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 เป็นต้น ฯลฯ           

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

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 3,260,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,453,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,453,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,947,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน 5  อัตรา       
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 67,200
 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม  ในอัตราเดือนละ  5,600   บาท  จํานวน  1
  อัตรา     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 338,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2
  อัตรา พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทน ตามผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน (3 -5%
) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 1  อัตรา      

งบดําเนินงาน รวม 770,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาตามความจําเป็นเร่งด่วน หรือในวันหยุดราชการ     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของกองสวัสดิการสังคม ที่มี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ                      

ค่าใช้สอย รวม 458,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค้าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 199,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 99,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
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  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน  งานที่ใช้
ทักษะฝีมือ และงานทางวิชาการ เป็นต้น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่มีคําสั่งไปราชการตาม
ระเบียบฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไป
ราชการไปอบรม ไปประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํา
นองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น     
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ค่าวัสดุ รวม 246,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บกระดาษ พวง
มาลัย พวงมาลา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุสํานักงาน   
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น          
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 67,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์
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งบลงทุน รวม 37,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 29,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู แบบติดผนัง
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิด
ติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,613,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษา ให้มี
รายได้ระหว่างเรียน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการปฏิบัติงานให้
มีรายได้ระหว่างเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0893.1/ว 423  ลงวันที่  2  มีนาคม  2553 เรื่อง ขอความร่วม
มือในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงาน
ทํา ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-79
 ลําดับที่  3          

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ
พิมพ์สําหรับบริการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน หนังสือระเบียบต่างๆ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าป้ายผ้า  ค่าป้าย
ไวนิล ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และจ่ายเป็นค่าแรงงานบุคคล
ภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งตามภารกิจกองสวัสดิการ
สังคม      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเกี่ยวก้อยร้อยรักพัฒนาเมืองไผ่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมเกี่ยวก้อยร้อยรักพัฒนาเมืองไผ่ โดยการ
จัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นการลดการเหลื่อมล้ําของ
สังคม เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดพิธีทางศาสนา ค่าจัด
นิทรรศการ ค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 1      
     

โครงการจัดทําแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดทําแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 39 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเกิด
การมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหาความต้องการของชุมชนและ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 3 
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โครงการจัดประชุมประจําเดือนองค์กรภาคประชาชน จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจําเดือนของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเครือข่ายชุมชน กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เช่น ค่าจัดการประชุม ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด–ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยาการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-78
 ลําดับที่  1          
     

โครงการจัดประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ทั้ง 39 ชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 39 ชุมชน เพื่อให้มีตัวแทนชุมชน
สําหรับประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เช่น ค่าจัดประชุม  ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด–ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 2   
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาทสตรี จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําบทบาทหน้าที่ด้านสตรีในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 39 ชุมชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าจัดประชุม  ค่า
จัดอบรม  ค่าสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  พิธิเปิด-ปิด  ค่า
พาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-80
 ลําดับที่  6     
     

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําคณะกรรมการชุมชนและองค์กรในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างภาวะ
ผู้นําให้ทุกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  จํานวน  39 ชุมชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก  ค่าจัด
ประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที่  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด  ค่า
พาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-81
 ลําดับที่  8           
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน และกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ และศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม และเป็นเงินอุดหนุน
ในการต่อยอดโครงการกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ประเมินผลหาความเป็นไปได้ของ
โครงการ  และให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่มีแนวโน้มมั่น
คง  เพื่อเป็นค่าจัดอบรม  ค่าจัดประชุม ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพิธีการ ค่าสถานที่ ค่าพิธี
เปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร
และสิ่งพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 3-7
 ลําดับที่  1           
     

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก  เยาวชน  สตรีและความรุนแรงในครอบครัว  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดกิจกรรมรณรงค์ จัดทําป้ายรณรงค์  ค่าจัดอบรม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเวที  พิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเปาเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  3-
54 ลําดับที่  4     
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โครงการเรารักบ้านไผ่ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเรารักบ้านไผ่ การอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อจ่ายเป็นค่า
เช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเวที เครื่องเสียง เครื่องเสียงสําหรับ
การประกวด ค่าเงินรางวัล ของรางวัลต่างๆ  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-53
 ลําดับที่  1           

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
สีชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน พนักงาน
เทศบาล และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลฯ เป็นการสนับสนุน
การแข่งขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่ง
ขัน ค่ารางวัล เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มระหว่างการแข่งขัน ค่าจัดประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขัน ค่า
อาหารและเครื่องดื่มระหว่างการฝึกซ้อม ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  3-
54 ลําดับที่  3     
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ  คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นการให้
ความรู้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็น
ค่าอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวที พิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสถาน
ที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-54
 ลําดับที่ 2  

โครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมลดรายจ่ายครัว
เรือนเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
ศูนย์สาธิตแหล่งการเรียนรู้ระดับชุมชนทางด้านการเกษตร ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 3 เขต เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าจัด
อบรม ค่าจัดประชุม ค่าใช้จ่ายการดูงาน ค่าทัศนศึกษาดูงาน  ค่า
สถานที่ พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพาหนะ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 3-79
 ลําดับที่ 5
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โครงการอบรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โคในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าจัดอบรม  ค่า
สถานที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่  ค่า
เวที เครื่องเสียง ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  3-79
 ลําดับที่  4     
     

งบลงทุน รวม 333,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 333,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวชุมชนภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 333,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวชุมชน
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 9 ชุมชนๆละ 37,000
 บาท ประกอบด้วย
1. ชุมชนประปาบ้านไผ่
2. ชุมชนตลาด 1,2,3
3. ชุมชนหนองลุมพุก
4. ชุมชนศาลเจ้า 2
5. ชุมชนโนนสะอาด
6. ชุมชนกกแดง
7. ชุมชนโนนสวรรค์
8. ชุมชนหมู่หนึ่งพัฒนา
9. ชุมชนสมหวังสังวาลย์
รายการอุปกรณ์หอกระจายข่าวแต่ละชุมชน ประกอบด้วย 
1. เครื่องขยายเสียง ขนาด 550 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง
2. ลําโพงฮอร์น ขนาดปากกว้าง 15
 นิ้ว + line transformer (line ลูก) จํานวน 4 ชุด 
3. สายสัญญาณเสียงภายนอก Drop wire ขนาด 0.9 มม
. จํานวน 1,000 เมตร
4. ไมค์พร้อมสาย 10 เมตร จํานวน 1 ชุด
5. เครื่องเล่นซีดี DVD MP3 USB จํานวน 1 เครื่อง  
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความคลอบคลุมและ
ทั่วถึง และเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์สูง
สุด จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 5 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 1 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านไผ่เกมส์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนบ้านไผ่เกมส์ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่า
วัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าปูนขาว  ค่าป้ายไว
นิล ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
น้ําดื่มและน้ําแข็ง  ค่าเกียรติบัตร  ค่าของรางวัล  ค่าเหรียญ
รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-47
 ลําดับที่ 5       
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ค่าชุด
นักกีฬา  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเช่าที่พัก และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 9       
     

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล
เกมส์ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าปูนขาว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าน้ําดื่ม  ค่าน้ําแข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้า
หน้าที่จัดการแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-47
 ลําดับที่ 4    
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โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาล และนักเรียนสังกัด
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพนักงานครู
เทศบาล พนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬากับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าน้ํา
แข็ง ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-72
 ลําดับที่ 1     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,070,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีขึ้น
ปีใหม่ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครื่องไทยทาน ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าจ้างตกแต่ง
สถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าถุง
พลาสติกหรือถุงน้ําตาลสําหรับใส่ข้าวสารและอาหารแห้งที่ล้น
บาตรพระ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-72
 ลําดับที่ 3           
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โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม น้ํา
แข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมา
การแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช  ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล
สําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  ค่าวัสดุและหรือค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่า
และหรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ  และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-74
 ลําดับที่ 9             
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ ค่าโบว์รางวัลหรือการ
ประกวดต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง สําหรับแขกผู้มีเกียรติ  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมา
เครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพ
สมโภช ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวด
หรือแข่งขัน  ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและ
หรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-73
 ลําดับที่ 5          
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  ค่าเครื่องไทยทาน  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 ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทําของที่เป็น
องค์ประกอบสําคัญ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1    
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  ค่าเครื่องไทยทาน 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 ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบ
สําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-73
 ลําดับที่ 4         
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โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าน้ําดื่ม ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับการทํากิจกรรมต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
จ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาเวที  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 3-74
 ลําดับที่ 10            
     
     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ตามโครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และ
ของดีอําเภอบ้านไผ่

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
และของดีอําเภอบ้านไผ่ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม การดําเนินวิถีชีวิต
แบบไทยอีสาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 1 
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เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-75
 ลําดับที่ 12     

อุดหนุนวัดโพธิ์ศิริโสภณ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-75
 ลําดับที่ 13

อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-75
 ลําดับที่ 11 
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อุดหนุนวัดสะอาดโนนงาม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-76
 ลําดับที่ 16  

อุดหนุนวัดเอี่ยมไพบูลย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3-76
 ลําดับที่ 15 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,080,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,441,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,441,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,289,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา         
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง  จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท           

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย ผู้
อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท และตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท      
     

งบดําเนินงาน รวม 638,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ              

ค่าใช้สอย รวม 333,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 99,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา
     

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองช่าง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, ห้องประชุมเล็ก

จํานวน 99,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
อาคาร สํานักงานกองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศกิจฯ, ห้องประชุม
เล็ก จํานวน 1 อัตรา    
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
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 ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นต้น          

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีคําสั่งให้ไป
ราชการ ไปอบรม ไปประชุมสัมมนา             
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

ค่าลงทะเบียนในฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไป
ราชการไปอบรม ไปประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํา
นองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น        

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บกระดาษ พวง
มาลัย พวงมาลา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  เช่น  วงเวียนน้ําพุ สวนสุขภาพ สถานีกําจัด
ขยะมูลฝอยข้างวัดจันทร์ประสิทธิ์  หอนาฬิกา ฯลฯ      
     

งานก่อสร้าง รวม 24,605,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,202,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,202,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,036,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา         

     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน
ที่กองช่าง จํานวน 1 อัตรา     
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา      

งบลงทุน รวม 23,403,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 23,403,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้าง ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนน กม.16 ซอย 1 
(ชุมชนห้วยทราย) (กองช่าง)

จํานวน 638,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
สาธารณะ ถนน กม.16 ซอย 1 (ชุมชนห้วยทราย) โดยก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว
ประมาณ 220.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 4/2564 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 3

ก่อสร้างโครงป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง LED OUT DOOR 
บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติด
ตั้ง LED OUTDOOR บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 1
 ป้าย ขนาดพื้นที่จอ LED ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร  ขนาด
ความสูงโครงป้าย ไม่น้อยกว่า 3 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 4/2564 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ หนองงิ้ว ซอย 9 (ช่วงที่ 2 ต่อ
จากผิวจราจรเดิม) (ชุมชนสุมนามัย) (กองช่าง)

จํานวน 404,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ หนอง
งิ้ว ซอย 9 (ช่วงที่ 2 ต่อจากผิวจราจรเดิม) (ชุมชนสุมนามัย) ผิว
จราจรหนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว
ประมาณ  150.00  เมตร  หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 600.00
 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 25 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
(ช่วงที่ 2 ต่อจากผิวจราจรเดิม) (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) (กองช่าง)

จํานวน 101,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยหลัง
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ (ช่วงที่ 2 ต่อจากผิวจราจรเดิม) (ชุมชน
บ้านไผ่เก่า) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 2.50
 เมตร ยาวประมาณ 60.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 150.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 26
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 14  (ชุมชน
ปอบิด) (กองช่าง)

จํานวน 904,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้าน
เกิ้ง ซอย 14 (ชุมชนปอบิด) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00
 เมตร ยาวประมาณ 440.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 1,320.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 33 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
เจริญสุข ซอย 2 (ชุมชนโนนสว่าง) (กองช่าง)

จํานวน 603,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล
. ถนนสาธารณะ ถนนเจริญสุข ซอย 2 (ชุมชนโนนสว่าง) ผิว
จราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 115.00
 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 287.50 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว
ประมาณ 115.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 17 
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
สมประสงค์ ซอย 2 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) (กองช่าง)

จํานวน 255,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําค.ส.ล
. ถนนสาธารณะ ถนนสมประสงค์ ซอย 2 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนสม
ประสงค์พัฒนา) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 30.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 90.00
 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ  60.00  เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 9ลําดับที่ 15

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุกซอย 4 แยกที่ 2 
(ชุมชนหนองลุมพุก) (กองช่าง)

จํานวน 108,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุกซอย 4 แยกที่ 2 (ชุมชนหนองลุมพุก) ผิวจราจรหนา 0.15
 เมตร กว้าง 2.50 เมตร  ยาวประมาณ 65.00 เมตร หรือพื้นที่  ค
.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  162.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 11
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ประปา 1/10 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนประปาบ้านไผ่) (กองช่าง)

จํานวน 333,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล
. ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/10 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนประปา
บ้านไผ่) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 55.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 220.00
 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ
รวมบ่อพักยาวประมาณ  55.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 12

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
สมประสงค์ 3 (แยกซ้าย) (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา)(กองช่าง)

จํานวน 749,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล
. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค์ 3 (แยกซ้าย) (ชุมชนสมประสงค์
พัฒนา) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 122.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 488.00
 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี  ค.ส.ล.  ความยาวท่อ
รวมบ่อพักยาวประมาณ 130.00 เมตร (ฝั่งทิศเหนือ) รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 22
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ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยอินทัชพัฒนา (ชุมชนหลัก 
14) (กองช่าง)

จํานวน 401,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยอินทัช
พัฒนา (ชุมชนหลัก 14) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00
 เมตร  ยาวประมาณ 150.00 เมตร หรือพื้นที่  ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 20 

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  ซอยสมประสงค์ ซอย 
1 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) (กองช่าง)

จํานวน 449,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ซอยสมประสงค์ ซอย 1 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนสมประสงค์
พัฒนา) โดยก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อ
พักทั้งสองข้างยาวประมาณ 110.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 4/2564 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  ถนนบ้านเกิ้ง  ซอย 
13/1 (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา) (กองช่าง)

จํานวน 630,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 13/1 (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา) โดยก่อ
สร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้ง
สองข้างยาวประมาณ 200.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 59 

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ฝั่งทิศเหนือ) (ชุมชน
กกแดง) (กองช่าง)

จํานวน 933,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนข้างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 (ฝั่งทิศเหนือ) (ชุมชนกกแดง) โดยก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว
ประมาณ 294.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 31
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก ฝั่งทิศ
เหนือ ช่วงที่ 2 (ชุมชนแสงทองฯ) (กองช่าง)

จํานวน 693,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนอินทกนก ฝั่งทิศเหนือ ช่วงที่ 2 (ชุมชนแสง
ทองฯ) โดยก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อ
พัก ยาวประมาณ 169.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 4/2564 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2 

ก่อสร้างท่อระบายน้ําค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยก ถนนเลี่ยงเมือง 
(คุ้มงาม) (ชุมชนหลัก 14) (กองช่าง)

จํานวน 928,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
แยก ถนนเลี่ยงเมือง (คุ้มงาม) (ชุมชนหลัก 14) ก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว
ประมาณ 320.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 21
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ก่อสร้างท่อระบายน้ําค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังคริสตจักร 
(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) (กองช่าง)

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
หลังคริสตจักร (ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) โดยก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว
ประมาณ 186.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 7 

ก่อสร้างท่อระบายน้ําค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์) (กองช่าง)

จํานวน 469,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
โพธิ์กลาง ซอย 3 (ชุมชนโพธิ์สวรรค์) โดยก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค
.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมราง
วี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ 144.00
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 29 
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ก่อสร้างห้องน้ําห้องส้วมงานป้องกันฯ (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ําห้องส้วม ด้านหลังอาคารงาน
ป้องกันฯ จํานวน 5 ห้อง พื้นที่อาคารใช้สอยไม่น้อยกว่า 20
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 2

ก่อสร้างอาคารศูนย์ไตเทียมพร้อมระบบบําบัดน้ําเสีย (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน 8,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ไตเทียม ขนาด 24
 เตียง พร้อมระบบบําบัดน้ําเสียให้ได้มาตรฐาน พื้นที่อาคารขนาด
ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พื้นที่อาคารบําบัดน้ําเสียไม่น้อย
กว่า 100 ตารางเมตร พื้นที่ลานจอดรถ 50 คัน รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 48 ลําดับที่ 1 

ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อยบ้านเกิ้ง (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อยบ้านเกิ้ง ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.25 เมตร หรือพื้นที่อาคารไม่น้อย
กว่า 202.50 ตารางเมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ เจนจบทิศซอย 13 (ชุมชนอยู่เย็น
เป็นสุข) (กองช่าง)

จํานวน 719,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ เจนจบทิศ
ซอย 13 (ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข) โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับ ผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 4.00
 เมตร ยาวประมาณ 407.00 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า  1,628.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 43 

ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะซอยแก้วทรานี 3 (ชุมชนแก้วทรานี) 
(กองช่าง)

จํานวน 485,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะซอยแก้วทรา
นี 3 (ชุมชนแก้วทรานี) โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 4.00
 เมตร ยาวประมาณ 275.00 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า  1,100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 45 
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ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก (ชุมชนหนองลุ
มพุก) (กองช่าง)

จํานวน 1,709,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก (ชุมชนหนองลุมพุก) โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 4.00
 เมตร ยาวประมาณ 967.00 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า  3,868.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3/2564 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 13 

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 788,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้กับผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 3-22
 ลําดับที่ 41
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,312,100 บาท

งบบุคลากร รวม 585,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 585,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 1  อัตรา       
    
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
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 ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตั้งไว้ 12,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา รวม 2 อัตรา         
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งบดําเนินงาน รวม 726,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 28,400 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามโครงการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาต
ราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ตั้งไว้ 8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้
ปฏิบัติงานสํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภาย
ในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 
     
     
           
     
     

ค่าใช้สอย รวม 458,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 398,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อฆ่าและชําแหละ
สัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 4 อัตรา  
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่ารับวารสาร  ค่าเย็บปก
หนังสือ ค่าจ้างทําประปา  ค่าจ้างทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และ
จ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม เป็นต้น     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 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 เป็นต้น            
     
     

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 122,000 บาท

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน เข็มฉีดยา หลอดฉีด
ยา แอลกอฮอล์ สําลี เหรียญห้อยคอ ใบรับรองการฉีดวัคซีน และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
  

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย        

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา น้ําบาดาล ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ       
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,402,900

คาชําระดอกเบี้ย 467,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

657,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 27,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 32,420,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 11,018,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 300,000

เงินสํารองจาย 2,104,800

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

4,393,200

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

362,800

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

2,637,900

คาใชจายในการจราจร 70,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,402,900

คาชําระดอกเบี้ย 467,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

657,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 27,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 32,420,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 11,018,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 300,000

เงินสํารองจาย 2,104,800

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

4,393,200

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

362,800

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

2,637,900

คาใชจายในการจราจร 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามขอบังคับสมา
คม ส.ท.ท.

203,500

เงินสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เงินสมทบทุนใหกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบานไผ

700,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,430,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

351,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

351,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามขอบังคับสมา
คม ส.ท.ท.

203,500

เงินสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เงินสมทบทุนใหกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบานไผ

700,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,430,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

351,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

351,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

459,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

3,563,700

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

16,024,700 1,792,500 27,286,000 3,777,100 930,900 2,878,800 1,947,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

535,700 3,230,400 115,200 42,000 67,200

เงินประจําตําแหนง 636,000 121,200 121,200 18,000 36,000 85,200

คาจางลูกจางประจํา 263,100 2,342,300 252,200 311,100 6,430,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,283,800 2,791,300 4,160,500 1,077,600 3,674,900 338,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

96,000 304,800 181,300 52,500 210,000 15,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

24,600 10,100 50,500

เงินวิทยฐานะ 4,633,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

510,000 100,000 47,300 280,200

คาเบี้ยประชุม 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

459,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

3,563,700

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

2,325,500 297,900 57,260,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

67,200 4,057,700

เงินประจําตําแหนง 85,200 1,102,800

คาจางลูกจางประจํา 9,599,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 160,000 275,400 14,761,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

6,000 12,000 878,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

85,200

เงินวิทยฐานะ 4,633,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

937,500

คาเบี้ยประชุม 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

110,000 45,000 10,000 43,000 220,000 5,000

คาเชาบาน 60,000 57,600 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

150,000 80,000 147,400 31,000 130,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่จัดเก็บคา
ธรรมเนียม

398,400

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล

597,600 398,400 99,600

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการ

199,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 28,400 471,400

คาเชาบาน 237,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

598,400

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่จัดเก็บคา
ธรรมเนียม

398,400

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล

99,600 1,195,200

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการ

199,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดสํานักงาน
และอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์เทศบาล
เมืองบานไผ

498,000

คาจางเหมาบริการ
พนักงานเลขานุการ

199,200

รายจายเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
และผลงานของเทศบาล 
และประเพณีทองถิ่น

650,000

รายจายเพื่อพัฒนา
เว็บไซต์ เพื่อการบริการ
ขอมูลสารสนเทศของ
หนวยงาน

60,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ

320,400 30,000 34,000 55,000 180,000 299,600

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการอื่นๆ

94,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

280,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดสํานักงาน
และอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์เทศบาล
เมืองบานไผ

498,000

คาจางเหมาบริการ
พนักงานเลขานุการ

199,200

รายจายเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
และผลงานของเทศบาล 
และประเพณีทองถิ่น

650,000

รายจายเพื่อพัฒนา
เว็บไซต์ เพื่อการบริการ
ขอมูลสารสนเทศของ
หนวยงาน

60,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ

44,000 10,000 973,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการอื่นๆ

94,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

290,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

10,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

415,000 35,000 150,000 50,000 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

425,000 35,000 150,000 50,000 50,000

โครงการกฎหมายควรรู 40,000

โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเดน

5,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันสําคัญของชาติ

500,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นอยางมี
สวนรวม

150,000

โครงการถนนคนเดิน
เพลินเมืองไผ

50,000

โครงการถนนใสใจสิ่ง
แวดลอม

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

10,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

25,000 725,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

710,000

โครงการกฎหมายควรรู 40,000

โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเดน

5,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันสําคัญของชาติ

500,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นอยางมี
สวนรวม

150,000

โครงการถนนคนเดิน
เพลินเมืองไผ

50,000

โครงการถนนใสใจสิ่ง
แวดลอม

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก
พนักงานและลูกจาง

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเครือขายอาสา
สมัครฝ่ายทะเบียน
ประจําชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู พัฒนาทักษะ 
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของ
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนักงานจาง

300,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวของแก
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก
พนักงานและลูกจาง

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเครือขายอาสา
สมัครฝ่ายทะเบียน
ประจําชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู พัฒนาทักษะ 
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของ
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนักงานจาง

300,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวของแก
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทิศทางการ
พัฒนาและกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

200,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานดานการเงินการคลัง 
การพัสดุและการจัดเก็บ
รายได

50,000

โครงการอบรมใหความ
รูดานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 750,000 430,000 50,000 100,000 1,800,000 60,000

คาจางเหมาบริการตีเสน
จราจร

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทิศทางการ
พัฒนาและกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

200,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานดานการเงินการคลัง 
การพัสดุและการจัดเก็บ
รายได

50,000

โครงการอบรมใหความ
รูดานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 50,000 3,280,000

คาจางเหมาบริการตีเสน
จราจร

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
งานในการจัด
ระเบียบการจําหนาย
สินคาในตลาด จุด
ผอนผัน หาบเรแผงลอย 
รวมทั้งกิจการที่นา
รังเกียจ และอาจเป็น
อันตรายตอสุขภาพ

996,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สถาปนา อปพร.

10,000

โครงการจัดระเบียบการ
จําหนายสินคาบนถนน
ทางเทาและการจราจร

100,000

โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

15,000

โครงการฝึกซอมการ
ป้องกันและแกไขปัญหา
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนประสิทธิภาพอาสา
สมัครดานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
งานในการจัด
ระเบียบการจําหนาย
สินคาในตลาด จุด
ผอนผัน หาบเรแผงลอย 
รวมทั้งกิจการที่นา
รังเกียจ และอาจเป็น
อันตรายตอสุขภาพ

996,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สถาปนา อปพร.

10,000

โครงการจัดระเบียบการ
จําหนายสินคาบนถนน
ทางเทาและการจราจร

100,000

โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

15,000

โครงการฝึกซอมการ
ป้องกันและแกไขปัญหา
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนประสิทธิภาพอาสา
สมัครดานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมยุว 
อปพร. และยุวเทศกิจ

25,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุชวงเทศกาล

50,000

คาจางเหมาบริการครู
จางสอน

216,000

คาจางเหมาบริการงาน
บันทึกขอมูล

99,600

คาจางเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด

597,600

คาจางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

99,600

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 75,000

จางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

398,400

โครงการจัดการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมยุว 
อปพร. และยุวเทศกิจ

25,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุชวงเทศกาล

50,000

คาจางเหมาบริการครู
จางสอน

216,000

คาจางเหมาบริการงาน
บันทึกขอมูล

99,600

คาจางเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด

597,600

คาจางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

99,600

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 75,000

จางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

398,400

โครงการจัดการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการ
ศึกษา

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
เมืองบานไผ

50,000

โครงการสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

490,200

โครงการสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ

30,600

โครงการสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียน

324,000

โครงการสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ

21,300

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ

265,200

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 21/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการ
ศึกษา

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
เมืองบานไผ

50,000

โครงการสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

490,200

โครงการสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ

30,600

โครงการสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียน

324,000

โครงการสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ

21,300

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ

265,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

1,943,600

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัวสวนเพิ่ม : Top 
Up)

149,000

โครงการสนับสนุนคา
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน

75,000

โครงการสนับสนุนคา
หนังสือเรียน

593,000

โครงการสนับสนุนคา
หนังสือเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ

14,200

โครงการสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียน

314,000

โครงการสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ

14,200

โครงการอบรมครูและ
ศึกษาดูงานในประเทศ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

1,943,600

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัวสวนเพิ่ม : Top 
Up)

149,000

โครงการสนับสนุนคา
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน

75,000

โครงการสนับสนุนคา
หนังสือเรียน

593,000

โครงการสนับสนุนคา
หนังสือเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ

14,200

โครงการสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียน

314,000

โครงการสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ

14,200

โครงการอบรมครูและ
ศึกษาดูงานในประเทศ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ

30,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

3,015,600

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

802,700

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

99,600

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารศูนย์
บริการฯและดูแลเครื่อง
มือเครื่องใชให
ปราศจากเชื้อ ประจํา
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ

199,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ

30,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

3,015,600

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

802,700

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

99,600

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารศูนย์
บริการฯและดูแลเครื่อง
มือเครื่องใชให
ปราศจากเชื้อ ประจํา
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ

199,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉินเทศบาลเมืองบานไผ

896,400

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานนวดแผนไทย

99,600

คาจางเหมาบริการพน
สารเคมีและควบคุมโรค

199,200

โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัยใสใจสิ่ง
แวดลอม

30,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

5,000

โครงการผูบริโภคยุค
ใหมรูทันภัยน้ํามันทอด
ซ้ํา

10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุและทัศนศึกษา
ดูงาน

200,000

โครงการสาธารณสุข
ผสมผสานเชิงรุก

10,000

โครงการเสริมสราง
ศักยภาพเครือขายแกน
นําสุขภาพและ
ทัศนศึกษาดูงาน

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉินเทศบาลเมืองบานไผ

896,400

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานนวดแผนไทย

99,600

คาจางเหมาบริการพน
สารเคมีและควบคุมโรค

199,200

โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัยใสใจสิ่ง
แวดลอม

30,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

5,000

โครงการผูบริโภคยุค
ใหมรูทันภัยน้ํามันทอด
ซ้ํา

10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุและทัศนศึกษา
ดูงาน

200,000

โครงการสาธารณสุข
ผสมผสานเชิงรุก

10,000

โครงการเสริมสราง
ศักยภาพเครือขายแกน
นําสุขภาพและ
ทัศนศึกษาดูงาน

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเสริม
สรางพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ

30,000

คาจางเหมาบริการซอม
แซมถนนสาธารณะภาย
ในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ

498,000

คาจางเหมาบริการซอม
แซมไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

298,800

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 
(กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม)

6,573,600

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดและดูแล
สวนสาธารณะ

1,892,400

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานประจํารถดูด
โคลน

398,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเสริม
สรางพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ

30,000

คาจางเหมาบริการซอม
แซมถนนสาธารณะภาย
ในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ

498,000

คาจางเหมาบริการซอม
แซมไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

298,800

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 
(กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม)

6,573,600

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดและดูแล
สวนสาธารณะ

1,892,400

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานประจํารถดูด
โคลน

398,400

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 30/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
ประเภทตางๆ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

5,000

คาจางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดบริเวณ
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาลเมืองบานไผ 
(กองชาง)

498,000

คาทดแทนกรณีสภาพ
แวดลอมเสื่อมโทรม
เนื่องจากระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองบานไผ (กองชาง)

20,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

20,000

โครงการจัดการสิ่งแวด
ลอมแนวใหมแบบชุมชน
มีสวนรวม (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
ประเภทตางๆ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

5,000

คาจางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดบริเวณ
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาลเมืองบานไผ 
(กองชาง)

498,000

คาทดแทนกรณีสภาพ
แวดลอมเสื่อมโทรม
เนื่องจากระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองบานไผ (กองชาง)

20,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

20,000

โครงการจัดการสิ่งแวด
ลอมแนวใหมแบบชุมชน
มีสวนรวม (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมชนรวมพลัง 
 ลดโลกรอน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

20,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (กองชาง)

50,000

โครงการทอดผาป่า
ขยะ(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)

20,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล

199,200

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการมีงานทํา ของ
นักเรียน นักศึกษา ใหมี
รายไดระหวางเรียน

50,000

โครงการเกี่ยวกอยรอย
รักพัฒนาเมืองไผ

50,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนอยางมีสวนรวม

50,000

โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กรภาค
ประชาชน

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมชนรวมพลัง 
 ลดโลกรอน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

20,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (กองชาง)

50,000

โครงการทอดผาป่า
ขยะ(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)

20,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล

199,200

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการมีงานทํา ของ
นักเรียน นักศึกษา ใหมี
รายไดระหวางเรียน

50,000

โครงการเกี่ยวกอยรอย
รักพัฒนาเมืองไผ

50,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนอยางมีสวนรวม

50,000

โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กรภาค
ประชาชน

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชุม
เลือกกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 
ทั้ง 39 ชุมชน

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการสง
เสริมบทบาทสตรี

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเสริม
สรางภาวะผูนําคณะ
กรรมการชุมชนและ
องค์กรในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ

150,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมพัฒนาทักษะดาน
อาชีพและพัฒนารายได
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ

100,000

โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงตอเด็ก 
เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

50,000

โครงการเรารักบานไผ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชุม
เลือกกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 
ทั้ง 39 ชุมชน

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการสง
เสริมบทบาทสตรี

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเสริม
สรางภาวะผูนําคณะ
กรรมการชุมชนและ
องค์กรในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ

150,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมพัฒนาทักษะดาน
อาชีพและพัฒนารายได
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ

100,000

โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงตอเด็ก 
เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

50,000

โครงการเรารักบานไผ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาในชุมชน

100,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

40,000

โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
และขยายพันธุ์โค ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ

30,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนบานไผเกมส์

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ

โครงการแขงขันกีฬา
อนุบาลเกมส์

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นปีใหม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาในชุมชน

100,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

40,000

โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
และขยายพันธุ์โค ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ

30,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนบานไผเกมส์

50,000 50,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ

100,000 100,000

โครงการแขงขันกีฬา
อนุบาลเกมส์

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นปีใหม

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์

โครงการสงเสริม
พนักงานครู พนักงาน
เทศบาล และนักเรียน
สังกัดเทศบาลเขารวม
แขงขันกีฬา

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาทองถิ่น

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร 
สํานักงานกองชาง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, 
หองประชุมเล็ก

คาลงทะเบียนในฝึก
อบรม

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 39/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

250,000 250,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

150,000 150,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์

250,000 250,000

โครงการสงเสริม
พนักงานครู พนักงาน
เทศบาล และนักเรียน
สังกัดเทศบาลเขารวม
แขงขันกีฬา

15,000 15,000

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาทองถิ่น

30,000 30,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร 
สํานักงานกองชาง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, 
หองประชุมเล็ก

99,600 99,600

คาลงทะเบียนในฝึก
อบรม

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการฆา
สัตว์ในโรงฆาสัตว์
มาตรฐานเทศบาลเมือง
บานไผ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 400,000 25,000 60,000 105,000 5,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 140,000 16,000 80,000 10,000 505,000 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 109,000 15,000 5,201,600 25,000 400,000 5,000

วัสดุกอสราง 38,000 25,000 170,000 5,000 1,250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 110,000 110,000 40,000 40,000 400,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 290,000 380,000 60,000 130,000 2,750,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 33,000 5,000 5,000 3,000 5,000 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 340,000 30,000 90,000 100,000 67,400

วัสดุสํารวจ 5,000 5,000

วัสดุอื่น 3,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 65,000 10,000 28,000 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุการเกษตร 20,000 200,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุการศึกษา 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000 180,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 2,370,000 210,000 680,000 140,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 41/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการฆา
สัตว์ในโรงฆาสัตว์
มาตรฐานเทศบาลเมือง
บานไผ

398,400 398,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 745,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 756,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 5,000 5,765,600

วัสดุกอสราง 10,000 1,498,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 730,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,660,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 53,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 657,400

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุอื่น 5,000 8,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 168,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุการเกษตร 220,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุการศึกษา 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

122,000 382,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 200,000 3,650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 190,000 50,000 190,000 40,000 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 120,000 86,000 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

600,000 15,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

120,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร 
แบบตัดตรง

29,900

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลูกขายหอกระจา
ยขาวแบบไรสายพรอม
ติดตั้งภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

450,000

ไมค์ลอยชนิดพกพา 30,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองดิจิตอล ชนิด 
DSLR

70,000

กลองวีดีโอความ
ละเอียดสูง

60,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 90,000 600,000

คาบริการโทรศัพท์ 211,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

615,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

120,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร 
แบบตัดตรง

29,900

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลูกขายหอกระจา
ยขาวแบบไรสายพรอม
ติดตั้งภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

450,000

ไมค์ลอยชนิดพกพา 30,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองดิจิตอล ชนิด 
DSLR

70,000

กลองวีดีโอความ
ละเอียดสูง

60,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

69,000 23,000

เครื่องสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 2

29,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 2 kVA

48,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน ขนาด 18,000 บี
ทียู

83,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต์
ดีเซล

63,400

เลื่อยโซยนต์ 75,000

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
มือถือ

60,000

กลองโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) แบบไรสาย

500,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *

44,000 110,000

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 11,800

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 45/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

92,000

เครื่องสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 2

29,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 2 kVA

48,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน ขนาด 18,000 บี
ทียู

83,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต์
ดีเซล

63,400

เลื่อยโซยนต์ 75,000

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
มือถือ

60,000

กลองโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) แบบไรสาย

500,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *

154,000

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 11,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 13,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 *

90,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

75,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

17,800 8,900

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เตียงฉุกเฉินในรถกูชีพ 25,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 7,500

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

เกาอี้สํานักงาน 6,000

เครื่องเติมอากาศกังหัน
ตีน้ํา (กองชาง)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 13,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 *

90,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

75,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

26,700

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เตียงฉุกเฉินในรถกูชีพ 25,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

เกาอี้สํานักงาน 6,000

เครื่องเติมอากาศกังหัน
ตีน้ํา (กองชาง)

50,000

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 48/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสูบน้ํา (กองชาง) 20,100

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม 22,000

เครื่องตัดหญา แบบขอ
แข็ง

28,500

เครื่องตัดหญา แบบขอ
แข็ง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)

19,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม)

22,000

ครุภัณฑ์อื่น

ถังบรรจุขยะมูลฝอย 
(กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม)

170,000

ถังบรรจุขยะมูลฝอย
ขนาดใหญ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

30,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

29,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสูบน้ํา (กองชาง) 20,100

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม 22,000

เครื่องตัดหญา แบบขอ
แข็ง

28,500

เครื่องตัดหญา แบบขอ
แข็ง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)

19,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม)

22,000

ครุภัณฑ์อื่น

ถังบรรจุขยะมูลฝอย 
(กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม)

170,000

ถังบรรจุขยะมูลฝอย
ขนาดใหญ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

30,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

29,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์พรอมติดตั้ง
หอกระจายขาวชุมชน
ภายในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ

333,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

ปรับปรุงซอมแซมซุม
เฉลิมพระเกียรติภายใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ

500,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสราง ทอระบายน้ํา ค
.ส.ล.ถนนสาธารณะ 
ถนน กม.16 ซอย 1 
(ชุมชนหวยทราย) (กอง
ชาง)

กอสรางโครงป้าย
ประชาสัมพันธ์พรอมติด
ตั้ง LED OUT DOOR 
บริเวณหนาที่วาการ
อําเภอบานไผ (กอง
วิชาการและแผนงาน)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 51/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์พรอมติดตั้ง
หอกระจายขาวชุมชน
ภายในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ

333,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

ปรับปรุงซอมแซมซุม
เฉลิมพระเกียรติภายใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ

500,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสราง ทอระบายน้ํา ค
.ส.ล.ถนนสาธารณะ 
ถนน กม.16 ซอย 1 
(ชุมชนหวยทราย) (กอง
ชาง)

638,100 638,100

กอสรางโครงป้าย
ประชาสัมพันธ์พรอมติด
ตั้ง LED OUT DOOR 
บริเวณหนาที่วาการ
อําเภอบานไผ (กอง
วิชาการและแผนงาน)

700,000 700,000

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 52/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ หนองงิ้ว 
ซอย 9 (ชวงที่ 2 ตอจาก
ผิวจราจรเดิม) (ชุมชน
สุมนามัย) (กองชาง)

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะซอยหลัง
โรงเรียนเทศบาลบานไผ 
(ชวงที่ 2 ตอจากผิว
จราจรเดิม) (ชุมชน
บานไผเกา) (กองชาง)

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะ ถนน
บานเกิ้ง ซอย 14  
(ชุมชนปอบิด) (กองชาง)

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
เจริญสุข ซอย 2 (ชุมชน
โนนสวาง) (กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 53/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ หนองงิ้ว 
ซอย 9 (ชวงที่ 2 ตอจาก
ผิวจราจรเดิม) (ชุมชน
สุมนามัย) (กองชาง)

404,000 404,000

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะซอยหลัง
โรงเรียนเทศบาลบานไผ 
(ชวงที่ 2 ตอจากผิว
จราจรเดิม) (ชุมชน
บานไผเกา) (กองชาง)

101,600 101,600

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะ ถนน
บานเกิ้ง ซอย 14  
(ชุมชนปอบิด) (กองชาง)

904,000 904,000

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
เจริญสุข ซอย 2 (ชุมชน
โนนสวาง) (กองชาง)

603,100 603,100

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 54/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ําค.ส
.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
สมประสงค์ ซอย 2 
(ชวงที่ 2) (ชุมชนสม
ประสงค์พัฒนา) (กอง
ชาง)

กอสรางถนน ค.ส.ล
.ถนนสาธารณะ ถนน
หนองลุมพุกซอย 4 แยก
ที่ 2 (ชุมชนหนองลุ
มพุก) (กองชาง)

กอสรางถนน ค.ส.ล
.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ประปา 1/10 (ชวงที่ 2) 
(ชุมชนประปาบานไผ) 
(กองชาง)

กอสรางถนน ค.ส.ล
.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
สมประสงค์ 3 (แยก
ซาย) (ชุมชนสมประสงค์
พัฒนา)(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 55/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ําค.ส
.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
สมประสงค์ ซอย 2 
(ชวงที่ 2) (ชุมชนสม
ประสงค์พัฒนา) (กอง
ชาง)

255,000 255,000

กอสรางถนน ค.ส.ล
.ถนนสาธารณะ ถนน
หนองลุมพุกซอย 4 แยก
ที่ 2 (ชุมชนหนองลุ
มพุก) (กองชาง)

108,700 108,700

กอสรางถนน ค.ส.ล
.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ประปา 1/10 (ชวงที่ 2) 
(ชุมชนประปาบานไผ) 
(กองชาง)

333,000 333,000

กอสรางถนน ค.ส.ล
.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
สมประสงค์ 3 (แยก
ซาย) (ชุมชนสมประสงค์
พัฒนา)(กองชาง)

749,000 749,000

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 56/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ซอยอิน
ทัชพัฒนา (ชุมชนหลัก 
14) (กองชาง)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ  
ซอยสมประสงค์ ซอย 1 
(ชวงที่ 2) (ชุมชนสม
ประสงค์พัฒนา) (กอง
ชาง)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ  
ถนนบานเกิ้ง  ซอย 
13/1 (ชุมชนหมูสี่
พัฒนา) (กองชาง)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนขางสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน เขต 2 
(ฝั่งทิศเหนือ) (ชุมชนกก
แดง) (กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 57/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ซอยอิน
ทัชพัฒนา (ชุมชนหลัก 
14) (กองชาง)

401,600 401,600

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ  
ซอยสมประสงค์ ซอย 1 
(ชวงที่ 2) (ชุมชนสม
ประสงค์พัฒนา) (กอง
ชาง)

449,400 449,400

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ  
ถนนบานเกิ้ง  ซอย 
13/1 (ชุมชนหมูสี่
พัฒนา) (กองชาง)

630,000 630,000

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนขางสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน เขต 2 
(ฝั่งทิศเหนือ) (ชุมชนกก
แดง) (กองชาง)

933,000 933,000

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 58/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนอินทกนก ฝั่งทิศ
เหนือ ชวงที่ 2 (ชุมชน
แสงทองฯ) (กองชาง)

กอสรางทอระบายน้ําค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยแยก ถนนเลี่ยงเมือง 
(คุมงาม) (ชุมชนหลัก 
14) (กองชาง)

กอสรางทอระบายน้ําค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยหลังคริสตจักร 
(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) 
(กองชาง)

กอสรางทอระบายน้ําค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์) (กอง
ชาง)

กอสรางหองน้ําหองสวม
งานป้องกันฯ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:01 หนา : 59/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนอินทกนก ฝั่งทิศ
เหนือ ชวงที่ 2 (ชุมชน
แสงทองฯ) (กองชาง)

693,000 693,000

กอสรางทอระบายน้ําค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยแยก ถนนเลี่ยงเมือง 
(คุมงาม) (ชุมชนหลัก 
14) (กองชาง)

928,500 928,500

กอสรางทอระบายน้ําค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยหลังคริสตจักร 
(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) 
(กองชาง)

600,000 600,000

กอสรางทอระบายน้ําค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์) (กอง
ชาง)

469,000 469,000

กอสรางหองน้ําหองสวม
งานป้องกันฯ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

300,000 300,000

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:02 หนา : 60/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางอาคารศูนย์ไต
เทียมพรอมระบบบําบัด
น้ําเสีย (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)

กอสรางอาคารสถานีดับ
เพลิงยอยบานเกิ้ง 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ปรับปรุงผิวจราจรซอย
สาธารณะ เจนจบทิศ
ซอย 13 (ชุมชนอยูเย็น
เป็นสุข) (กองชาง)

ปรับปรุงผิวจราจรซอย
สาธารณะซอยแกวทรา
นี 3 (ชุมชนแกวทรานี) 
(กองชาง)

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
สาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก (ชุมชนหนองลุ
มพุก) (กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่วาการอําเภอ
บานไผ

60,000

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  16:25:02 หนา : 61/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางอาคารศูนย์ไต
เทียมพรอมระบบบําบัด
น้ําเสีย (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)

8,000,000 8,000,000

กอสรางอาคารสถานีดับ
เพลิงยอยบานเกิ้ง 
(สํานักปลัดเทศบาล)

1,500,000 1,500,000

ปรับปรุงผิวจราจรซอย
สาธารณะ เจนจบทิศ
ซอย 13 (ชุมชนอยูเย็น
เป็นสุข) (กองชาง)

719,200 719,200

ปรับปรุงผิวจราจรซอย
สาธารณะซอยแกวทรา
นี 3 (ชุมชนแกวทรานี) 
(กองชาง)

485,900 485,900

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
สาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก (ชุมชนหนองลุ
มพุก) (กองชาง)

1,709,000 1,709,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

788,100 788,100

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่วาการอําเภอ
บานไผ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสมาคมปุงเถากง
มา

50,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนมูลนิธิบานไผ
การกุศลสงเคราะห์

50,000

อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน

100,000

อุดหนุนจังหวัดขอนแกน 30,000

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรบานไผ

200,000

อุดหนุนอําเภอบานไผ 30,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ.

7,686,000

อุดหนุนโรงเรียนจตุร
มิตรบานไผ

35,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
บานไผยิ่งยงอุทิศ

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
เกิ้ง

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบานไผ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสมาคมปุงเถากง
มา

50,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนมูลนิธิบานไผ
การกุศลสงเคราะห์

50,000

อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน

100,000

อุดหนุนจังหวัดขอนแกน 30,000

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรบานไผ

200,000

อุดหนุนอําเภอบานไผ 30,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ.

7,686,000

อุดหนุนโรงเรียนจตุร
มิตรบานไผ

35,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
บานไผยิ่งยงอุทิศ

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
เกิ้ง

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบานไผ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบานไผ
ประถมศึกษา

40,000

อุดหนุนโรงเรียนบานไผ
แสงทองประชาสรรค์

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
หนองลุมพุก

35,000

อุดหนุนโรงเรียน
ประเสริฐแกวอุทิศ

30,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
จันทร์ประสิทธิ์

35,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข

780,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขต
ประปาสาธารณะในเขต
เทศบาล

300,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
เทศบาล

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบานไผ
ประถมศึกษา

40,000

อุดหนุนโรงเรียนบานไผ
แสงทองประชาสรรค์

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
หนองลุมพุก

35,000

อุดหนุนโรงเรียน
ประเสริฐแกวอุทิศ

30,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
จันทร์ประสิทธิ์

35,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข

780,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขต
ประปาสาธารณะในเขต
เทศบาล

300,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
เทศบาล

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนโครงการสง
เสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่ง
แวดลอมและเพิ่มรายได
ใหกับทองถิ่น (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

377,400

อุดหนุนอําเภอบานไผ
ตามโครงการงานประ
เพณีบุญกุมขาวใหญ
และของดีอําเภอบานไผ

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนวัดโพธิ์ชัย
บานไผ

อุดหนุนวัดโพธิ์ศิริโสภณ

อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง

อุดหนุนวัดสะอาดโนน
งาม

อุดหนุนวัดเอี่ยมไพบูลย์

รวม 57,915,300 40,404,700 11,658,300 65,547,000 10,088,100 984,900 33,245,400 4,873,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนโครงการสง
เสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่ง
แวดลอมและเพิ่มรายได
ใหกับทองถิ่น (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

377,400

อุดหนุนอําเภอบานไผ
ตามโครงการงานประ
เพณีบุญกุมขาวใหญ
และของดีอําเภอบานไผ

50,000 50,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนวัดโพธิ์ชัย
บานไผ

20,000 20,000

อุดหนุนวัดโพธิ์ศิริโสภณ 20,000 20,000

อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง 50,000 50,000

อุดหนุนวัดสะอาดโนน
งาม

50,000 50,000

อุดหนุนวัดเอี่ยมไพบูลย์ 50,000 50,000

รวม 1,285,000 26,685,300 1,312,100 254,000,000
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สวนที่ 3

ของ

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ



รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

หมวดรายได

กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1,503,766.00    1,846,825.00    1,914,230.00    2,000,000        2,000,000        

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 290.11            167.59            440.80            20,000            20,000            

ดอกเบี้ยรับจํานํา 10,267,221.25  9,603,825.00    9,174,516.75    10,000,000       10,000,000       

รายไดเบ็ดเตล็ด -                 -                 -                 500                 500                 

รวมหมวดรายได 11,771,277.36  11,450,817.59  11,089,187.55  12,020,500      12,020,500      

หมวดรายไดอื่น

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% 1,442,200.69    1,730,080.64    1,525,678.15    1,980,000        1,980,000        

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 2,403,667.82    2,883,467.74    2,542,796.93    3,300,000        3,300,000        

บําเหน็จรางวัล 20% 961,467.13       1,153,387.10    1,017,118.77    1,320,000        1,320,000        

รวมหมวดรายไดอื่น 4,807,335.64   5,766,935.48   5,085,593.85   6,600,000       6,600,000       

รวมรายรับ 16,578,613.00  17,217,753.07  16,174,781.40  18,620,500      18,620,500      

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

งบบุคลากร 1,465,207.61    1,700,870.00    1,909,000.00    1,950,000        1,950,000        

งบดําเนินงาน 722,392.41       828,082.85       948,197.17       1,507,000        1,513,500        

งบลงทุน -                 -                 -                 20,000            42,000            

งบกลาง 3,689,740.81    3,715,917.91    2,723,054.07    5,729,500        3,221,800        

งบรายจายอื่น 4,869,135.64    5,828,735.48    5,148,193.85    6,660,000        6,660,600        

รวมรายจาย 10,746,476.47  12,073,606.24  10,728,445.09  15,866,500      13,387,900      

รายจาย รายจายจริง ประมาณการ

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 18,620,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 12,020,500 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 10,000,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์     
   
   

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 2,000,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพย์หลุดที่ผานมาเป็นเกณฑ์     
   
   

ดอกเบี้ย รวม 20,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 20,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  เป็นเกณฑ์   
   
   

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 500 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ    
   
   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบ้านไผ

อําเภอบ้านไผ  จังหวัดขอนแกน
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รายได้อื่น  เป็นเงิน 6,600,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 1,980,000 บาท

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น  30 %   ของกําไรสุทธิประจําปงบ
ประมาณ  2564   
  
   

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 3,300,000 บาท

เงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50 % ของกําไรสุทธิ
ประจําปงบประมาณ 2564   
   
   

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,320,000 บาท

บําเหน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิประจําปงบ
ประมาณ 2563   
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  13,387,900 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 3,221,800 บาท

งบกลาง รวม 3,221,800 บาท
คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 3,000,000 บาท

สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีใหแกธนาคารกรุง
ไทย  จํากัด  (มหาชน)  สาขาบานไผ  ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร
กําหนด วงเงินอนุมัติจํานวน 25,000,000 บาท
สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีใหแกธนาคาร
ออมสิน สาขาบานไผ ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกําหนด วงเงิน
อนุมัติจํานวน 80,000,000 บาท 
ประมาณการนอยกวางบประมาณปีที่ผานมา   
       

รายจายตามขอผูกพัน รวม 221,800 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 221,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงาน
สถานธนานุบาล ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปีที่ลวงมา ตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปน
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 หมวด 1 ขอ 5
ประมาณการนอยกวางบประมาณปีที่ผานมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,950,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,950,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,870,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
บานไผ ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยคาจาง คาตอบ
แทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2559
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา      
    
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูจัดการ  ในอัตราเดือน
ละ  5,000  บาท  และผูชวยผูจัดการในอัตราเดือนละ  2,500
  บาท  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวยการกําหนดอัตรา
เงินประจําตําแหนงพนักงานสถานธนานุบาล  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
.2551 
ประมาณการ เทากับงบประมาณปีที่ผานมา
   

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,513,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 933,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ์เบิก
คาเชาบานไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยคาเชา
บานพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ. 2551  และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
ประมาณการมากกวางบประมาณปีที่ผานมา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสถาน
ธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได   ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนานุบาล  พ
.ศ.2550  และที่แกไขเพิ่มเติม 
งบประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงาน
สถานธนานุบาลและสมาชิกในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกเงินคารักษา
พยาบาลไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ
.2551  และที่แกไขเพิ่มเติม
งบประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

เงินรางวัลเจาหนาที่ จํานวน 276,000 บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหแกผูบริหารทองถิ่น,  ผูปฏิบัติ
หนาที่แทนผูบริหารทองถิ่น  เดือนละ  6,000  บาท และผูตรวจ
การสถานธนานุบาล,  ผูปฏิบัติหนาที่แทนผูตรวจการฯ  เดือน
ละ  4,000  บาท  ตามหนังสือสํานักงาน  จ.ส.ท.  ที่  มท
  0801.5/ว  1282  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2563  รวมทั้งจาย
เปนคาตอบแทนคณะกรรมการและเจาหนาที่สถานธนานุบาลใน
การตรวจสอบทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล  ตามนัยหนังสือ
สํานักงาน จ.ส.ท.  ที่  มท  0801.5/ว  1509  ลงวันที่  17
  พฤศจิกายน  2551 
ประมาณการมากกวางบประมาณปีที่ผานมา
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เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายจายเปนเงินสมทบเงินสะสมใหแกพนักงานสถานธนานุ
บาลในอัตรารอยละ  10  ของเงินคาจาง  ตามระเบียบสํานัก
งาน  จ.ส.ท.  วาดวยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถาน
ธนานุบาล พ.ศ.2522  (รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหม  ถึง  พ.ศ
.2535) 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาอาหาร จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงานสถานธนานุ
บาล  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการจายเงินคาอาหาร
ประจําวันทําการของพนักงานสถานธนานุบาล
พ.ศ. 2549 
ประมาณการมากกวางบประมาณปีที่ผานมา

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุดใหแกคณะกรรมการ
และพนักงานสถานธนานุบาลที่มาปฏิบัติงานในวันจําหนายทรัพย์
หลุด  ตามหนังสือสํานักงาน  จ.ส.ท.  ที่  มท  0801.5/ว1509
  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2551
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานสถานธนา
นุบาลตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล  (ฉบับที่ 5)  พ
.ศ.2558  และที่แกไขเพิ่มเติม
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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คาตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู
ไดรับคาจางสูงสุดของตําแหนงแลว  2% , 4%  ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของพนัก
งานสถานธนานุบาลผูไดรับเงินคาจางถึงขั้นสูงหรือไกลถึงขั้นสูง
ของตําแหนง  พ.ศ.2550 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

ค่าใช้สอย รวม 258,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 98,500 บาท

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆใหแกผูรับจางทําอยางใด
อยางหนึ่งคาจางเหมาบริการทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน เชน
คาถายเอกสาร คาสิ่งพิมพ์แบบพิมพ์ตางๆ ป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ตางๆ ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค  ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล
และคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารของสถานธนานุบาลและ
ทรัพย์สินที่รับจํานําที่เก็บอยูภายนอกหองสตรองรูม
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงานของ
สถานธนานุบาล
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของสถานธนานุบาล
ใหกับเทศบาลเมืองบานไผตามที่เทศบาลประเมินราคาเรียกเก็บ
ประมาณการมากกวางบประมาณปีที่ผานมา

คาวารสาร จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพ์หรือวารสารตางๆ
ของสถานธนานุบาล
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายใหสํานักงานสอบบัญชีหรือผูสอบบัญชีที่ไมสังกัดสํานัก
งานสอบบัญชีและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี
หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงินของสถานธนานุบาล
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาอากรแสตมป์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป์ในการใชเช็คเบิกเงินเกินบัญชีกับ
ธนาคารของสถานธนานุบาล
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรอง  
ผูมาตรวจเยี่ยมและตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 60,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน คา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหแกพนักงานสถานธนานุ
บาลที่เดินทางไปราชการ ไปอบรม และเปนคาพาหนะใหกับ
พนักงานบัญชีและพนักงานรักษาสถานที่ฯ ที่เดินทางไปติดตอ
ราชการกับหนวยงานอื่นเปนประจํา เปนไปตามระเบียบสํานัก
งาน จ.ส.ท.  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2559 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 90,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์
ของสถานธนานุบาล  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์  โต๊ะ  เกาอี้  ตู  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
ของสถานธนานุบาล
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางของสถาน
ธนานุบาล เชน  ซอมแซมอาคาร  หองน้ํา  หองนิรภัย 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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ค่าวัสดุ รวม 201,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา  ไม
บรรทัด  ยางลบ  ตรายาง  คลิป  เทปกาว  สมุด  ซอง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์  ฯลฯ  และวัสดุสํานักงานอื่นๆ  ที่
จําเปน ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานธนานุ
บาล  เชน  หลอดไฟ  สายไฟ  สวิทซ์  คัทเอาท์ ฯลฯ และวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ  ที่จําเปน 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวของสถานธนานุ
บาล เชน ผงซักฟอก  สบู  ไมกวาด  น้ํายาถูพื้น  น้ํายาลางหอง
น้ํา  น้ํายาลางจาน  ถวยชาม ชอนสอม    ถังขยะ  ฯลฯ  และรวม
ถึงเครื่องใชและอุปกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ  และวัสดุงานบาน
งานครัวอื่นๆ  ที่จําเปน 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  น้ํามันสน  ทินเนอร์  ไม
ตางๆ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  แปรงทาสี  ฯลฯ  และวัสดุกอสราง
อื่นๆ  ที่จําเปน
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่  ยาง
นอกยางใน  สายไมล์ เพลา น้ํามันเบรก หัวเทียน  น็อต และ
อะไหลเครื่องยนต์ตางๆ ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน E20  น้ํามันแก๊สโซฮอล์ ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชนแผนดิสก์ จานบันทึก
ขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั๋วรับจํานํา,ใบเสร็จรับเงิน ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  และหัวเข็ม
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  ซีดีรอม  ไดร์ฟ  คีย์บอร์ด  เมาส์ ฯลฯ  และวัสดุ
คอมพิวเตอร์อื่นๆที่จําเปน
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่ไมเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน
ประเภทคาวัสดุดังกลาวขางตน เชน กระถาง
ตนไม,ตนไม,ปุ๋ย,จอบ,จานพรวน,เจลลางมือ,แมส  ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 121,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจายเปนคาไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลและคาใชจาย
เกี่ยวของกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุ
บาล  เชน คาไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ในการจัดสงเอกสารตาง ๆ ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

งบลงทุน  เป็นเงิน 42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบหมุน จํานวน 5 ตัวๆ
ละ 4,000 บาท
คุณลักษณะสังเขป
1. มีที่เทาแขน  มีโช๊คปรับระดับขาเหล็ก
2. บุหนังพีวีซีอยางดี  หรือหนังเทียม  มีพนักสูง
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เกา ชํารุด และเพื่อใหเหมาะ
สมกับการใชงานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network  video  recorder)  แบบ 8  ชอง ราคา 22,000
  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศน์วงจรปิด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได
เปนอยางนอย
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2
 ชอง
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศน์วงจรปิดผาน
ระบบเครือขายได
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- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
  - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 6,660,600 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 6,660,600 บาท

คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 60,600 บาท

เพื่อจายใหแกสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งไวในแตละ
ปี  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยเงินคาใชจายฝายอํานวย
การ  พ.ศ.  2563  
ประมาณการนอยกวางบประมาณปีที่ผานมา

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 จํานวน 1,980,000 บาท

เพื่อจายใหแกเทศบาลเมืองบานไผ นําไปบูรณะ หรือทํานุ
บํารุง ทองถิ่น ซึ่งกําหนดตั้งจายไว 30% ของกําไรสุทธิปี 2564
  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล รอยละ 50 จํานวน 3,300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาลซึ่งตั้งจายไว 50
 %  ของกําไรสุทธิกําไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส
.ท. วาดวยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 จํานวน 1,320,000 บาท

เพื่อจายใหเจาหนาที่ในระดับจังหวัด  ระดับเทศบาล  พนักงาน
สถานธนานุบาล และสํานักงาน จ.ส.ท. กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ซึ่งกําหนดตั้งจายไว 20%  ของกําไรสุทธิปี 2564  ตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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