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สวนที่ 1

ของ

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร 11,072,874.00           18,053,477.00           18,911,283.00           15,603,000               18.42   % 18,477,800               

หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,374,640.00              3,374,640.00              3,905,299.00              6,154,700                  -      % 6,154,700                  

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 7,698,234.00              14,678,837.00             15,005,984.00             9,448,300                  30.43    % 12,323,100                 

งบดําเนินงาน 13,802,017.87           11,026,063.50           8,052,849.88             7,221,600                 11.22-   % 6,411,000                 

หมวดคาตอบแทน 6,042,702.00              5,437,376.00              1,322,315.00              270,000                     1.11-      % 267,000                     

หมวดคาใชสอย 3,933,859.10              2,837,369.93              3,537,521.83              3,850,600                  3.76-      % 3,706,000                  

หมวดคาวัสดุ 1,931,347.11              810,683.99                 1,329,541.20              681,000                     10.72-    % 608,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 1,894,109.66              1,940,633.58              1,863,471.85              2,420,000                  24.38-    % 1,830,000                  

งบลงทุน 420,000.00               2,089,620.00             935,050.00               500,000                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 420,000.00                 1,890,620.00              285,050.00                 -                            - % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           199,000.00                 650,000.00                 500,000                     100.00-  % -                           

งบเงินอุดหนุน 90,000.00                 130,000.00               260,000.00               260,000                   19.23-   % 210,000                   

หมวดเงินอุดหนุน 90,000.00                  130,000.00                 260,000.00                 260,000                     19.23-    % 210,000                     

รวมงาน 25,384,891.87           31,299,160.50           28,159,182.88           23,584,600               6.42     % 25,098,800               

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร 3,162,050.40             -                         -                         4,174,100                 -      % 3,787,500                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,162,050.40              -                           -                           4,174,100                  -       % 3,787,500                  

งบดําเนินงาน 1,551,627.18             1,983,965.30             1,859,881.29             2,665,200                 13.29-   % 2,311,000                 

หมวดคาตอบแทน 59,970.00                  39,188.50                  29,089.00                  40,000                      -       % 40,000                      

หมวดคาใชสอย 932,211.00                 1,189,350.85              1,022,489.46              1,643,200                  12.85-    % 1,432,000                  

หมวดคาวัสดุ 227,042.27                 366,197.86                 393,130.60                 292,000                     2.40      % 299,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 332,403.91                 389,228.09                 415,172.23                 690,000                     21.74-    % 540,000                     

รายงานประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งบลงทุน 578,680.00               1,231,105.62             -                         716,900                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 578,680.00                 1,196,230.00              -                           716,900                     100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           34,875.62                  -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 5,292,357.58             3,215,070.92             1,859,881.29             7,556,200                 19.29-   % 6,098,500                 

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร 4,442,433.90             -                         -                         6,010,500                 -      % 5,871,800                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,442,433.90              -                           -                           6,010,500                  -       % 5,871,800                  

งบดําเนินงาน 2,267,157.62             3,152,917.68             2,565,085.36             2,978,000                 22.10-   % 2,320,000                 

หมวดคาตอบแทน 689,370.00                 469,705.00                 376,976.00                 585,000                     38.46-    % 360,000                     

หมวดคาใชสอย 681,640.61                 1,675,314.20              1,329,847.71              1,508,000                  23.74-    % 1,150,000                  

หมวดคาวัสดุ 480,552.56                 586,338.59                 497,566.00                 495,000                     1.01-      % 490,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 415,594.45                 421,559.89                 360,695.65                 390,000                     17.95-    % 320,000                     

งบลงทุน 90,200.00                 245,300.00               197,100.00               69,000                     100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 90,200.00                  245,300.00                 86,100.00                  69,000                      100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           111,000.00                 -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 6,799,791.52             3,398,217.68             2,762,185.36             9,057,500                 9.56-     % 8,191,800                 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร -                         -                         -                         206,400.00               -      % 393,600.00               

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                           -                           -                           206,400                     -       % 393,600                     

รวมงาน -                         -                         -                         206,400.00               -      % 393,600.00               

รวมแผนงาน 37,477,040.97           37,912,449.10           32,781,249.53           40,404,700               1.54-     % 39,782,700               

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร -                         5,827,800.00             6,028,148.00             -                          - % -                         

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                           5,827,800.00              6,028,148.00              -                            - %



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งบดําเนินงาน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน -                         5,827,800.00             6,028,148.00             -                         -       % -                         

งานเทศกิจ

งบบุคลากร 1,074,246.00             -                         -                         1,063,600                 -      % 1,122,000                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,074,246.00              -                           -                           1,063,600                  -       % 1,122,000                  

งบดําเนินงาน 734,679.29               1,027,949.68             1,333,568.80             1,702,000                 2.61-     % 1,657,500                 

หมวดคาตอบแทน 33,560.00                  6,510.00                    6,110.00                    25,000                      52.00-    % 12,000                      

หมวดคาใชสอย 609,070.00                 927,650.00                 1,148,914.00              1,356,000                  4.68      % 1,419,500                  

หมวดคาวัสดุ 92,049.29                  93,789.68                  73,728.40                  156,000                     16.03-    % 131,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           104,816.40                 165,000                     -       % 95,000                      

งบลงทุน -                         696,000.00               499,500.00               549,800.00               -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           696,000.00                 499,500.00                 549,800                     -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 1,808,925.29             1,723,949.68             1,833,068.80             3,315,400                 16.16-   % 2,779,500                 

งานปองกันและบรรเทาสาธาณภัย

งบบุคลากร 4,510,688.00             -                         6,191,900                 -      % 5,277,800                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,510,688.00              -                           6,191,900                  -       % 5,277,800                  

งบดําเนินงาน 1,553,555.96             1,946,568.04             1,458,212.09             1,615,000                 1.24-     % 1,595,000                 

หมวดคาตอบแทน 172,100.00                 120,300.00                 166,730.00                 200,000                     -       % 200,000                     

หมวดคาใชสอย 635,082.00                 643,748.00                 711,645.00                 690,000                     7.25      % 740,000                     

หมวดคาวัสดุ 625,755.89                 1,075,702.46              475,110.00                 615,000                     10.57-    % 550,000                     



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

หมวดคาสาธารณูปโภค 120,618.07                 106,817.58                 104,727.09                 110,000                     4.55-      % 105,000                     

งบลงทุน 210,000.00               1,144,397.00             441,000.00               276,000                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 210,000.00                 1,144,397.00              441,000.00                 276,000                     -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน 555,000.00               55,000.00                 260,000.00               260,000                   76.92-   % 60,000                     

หมวดเงินอุดหนุน 555,000.00                 55,000.00                  260,000.00                 260,000                     76.92-    % 60,000                      

รวมงาน 6,829,243.96             3,145,965.04             2,159,212.09             8,342,900                 16.90-   % 6,932,800                 

รวมแผนงาน 8,638,169.25             10,697,714.72           10,020,428.89           11,658,300               16.69-   % 9,712,300                 

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร 3,138,649.50             31,106,921.00           33,233,252.77           5,006,100                 11.30-   % 4,440,400                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,138,649.50              31,106,921.00             33,233,252.77             5,006,100                  11.30-    % 4,440,400                  

งบดําเนินงาน 1,471,542.19             947,266.34               730,826.00               1,503,700                 37.27   % 2,064,200                 

หมวดคาตอบแทน 119,350.00                 85,290.00                  59,400.00                  172,500                     0.75-      % 171,200                     

หมวดคาใชสอย 867,745.79                 571,413.75                 509,672.00                 1,064,200                  52.32    % 1,621,000                  

หมวดคาวัสดุ 483,159.19                 289,171.59                 160,577.00                 265,000                     1.89      % 270,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 1,287.21                    1,391.00                    1,177.00                    2,000                        -       % 2,000                        

งบลงทุน 124,700.00               40,800.00                 74,445.00                 107,800                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 124,700.00                 40,800.00                  74,445.00                  107,800                     100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 4,734,891.69             32,094,987.34           34,038,523.77           6,617,600                 1.71-     % 6,504,600                 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร 22,019,753.00           -                         -                         34,612,200               -      % 34,930,000               

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 22,019,753.00             -                           -                           34,612,200                 -       % 34,930,000                 

งบดําเนินงาน 17,885,931.12           14,021,823.68           12,847,794.74           15,596,400.00           6.57     % 16,621,300               

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           89,800                      -       % 89,800                      



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

หมวดคาใชสอย 9,833,669.75              8,348,711.06              7,901,390.00              9,099,000                  11.59    % 10,153,800                 

หมวดคาวัสดุ 7,301,308.32              5,035,685.06              4,297,781.60              5,481,600                  5.40      % 5,777,700                  

หมวดคาสาธารณูปโภค 750,953.05                 637,427.56                 648,623.14                 926,000                     35.21-    % 600,000                     

งบลงทุน 1,298,900.00             95,800.00                 214,489.00               210,600                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 999,900.00                 95,800.00                  214,489.00                 210,600                     100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 299,000.00                 -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน 7,374,280.00             6,126,290.00             7,580,700.00             8,016,000                 7.18     % 8,591,800                 

หมวดเงินอุดหนุน 7,374,280.00              6,126,290.00              7,580,700.00              8,016,000                  7.18      % 8,591,800                  

รวมงาน 48,578,864.12           20,243,913.68           20,642,983.74           58,435,200               2.92     % 60,143,100               

งานศึกษาไมกําหนดระดับ

งบบุคลากร 4,221,355.00             -                         -                         256,600                   -      % 253,000                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,221,355.00              -                           -                           256,600                     -       % 253,000                     

งบดําเนินงาน 4,555,789.07             2,216,383.29             1,908,531.97             237,600                   13.30-   % 206,000                   

หมวดคาตอบแทน 21,620.00                  19,370.00                  75,380.00                  -                            - % -                           

หมวดคาใชสอย 2,045,043.80              1,693,345.00              1,479,860.00              149,600                     1.60      % 152,000                     

หมวดคาวัสดุ 2,317,393.16              365,482.88                 242,620.44                 60,000                      41.67-    % 35,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค 171,732.11                 138,185.41                 110,671.53                 28,000                      32.14-    % 19,000                      

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

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

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                         -      % 50,000                     

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -                           -       % 50,000                      

รวมงาน 8,919,199.07             2,318,383.29             1,908,531.97             494,200                   2.99     % 509,000                   

รวมแผนงาน 62,232,954.88           54,657,284.31           56,590,039.48           65,547,000               2.46     % 67,156,700               



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร 2,026,377.00             3,621,236.00             4,518,310.00             3,037,000                 7.48-     % 2,809,900                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,026,377.00              3,621,236.00              4,518,310.00              3,037,000                  7.48-      % 2,809,900                  

งบดําเนินงาน 1,069,569.58             852,276.70               731,100.31               946,800                   13.65   % 1,076,000                 

หมวดคาตอบแทน 18,900.00                  34,129.00                  116,800.00                 148,000                     3.38-      % 143,000                     

หมวดคาใชสอย 680,779.97                 373,946.11                 342,350.08                 458,800                     28.16    % 588,000                     

หมวดคาวัสดุ 344,414.33                 421,636.62                 248,104.10                 310,000                     3.23      % 320,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 25,475.28                  22,564.97                  23,846.13                  30,000                      16.67-    % 25,000                      

งบลงทุน -                         -                         67,700.00                 40,800                     100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           67,700.00                  40,800                      100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 3,095,946.58             4,473,512.70             5,317,110.31             4,024,600                 3.45-     % 3,885,900                 

งานโรงพยาบาล

งบบุคลากร 318,840.00               -                         -                         377,400                   -      % 755,200                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 318,840.00                 -                           -                           377,400                     -       % 755,200                     

งบดําเนินงาน 311,415.00               389,779.00               587,926.00               849,200                   54.26   % 1,310,000                 

หมวดคาตอบแทน 4,800.00                    4,771.00                    4,800.00                    165,000                     87.27-    % 21,000                      

หมวดคาใชสอย 188,050.00                 195,288.00                 194,905.00                 604,200                     100.10  % 1,209,000                  

หมวดคาวัสดุ 118,565.00                 189,720.00                 388,221.00                 80,000                      -       % 80,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งบเงินอุดหนุน 700,000.00               760,000.00               444,000.00               780,000                   -      % 780,000                   

หมวดเงินอุดหนุน 700,000.00                 760,000.00                 444,000.00                 780,000                     -       % 780,000                     

รวมงาน 1,330,255.00             1,149,779.00             1,031,926.00             2,006,600                 41.79   % 2,845,200                 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

งบบุคลากร 472,740.00               -                         -                         511,700                   -      % 895,100                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 472,740.00                 -                           -                           511,700                     -       % 895,100                     

งบดําเนินงาน 44,853.00                 51,560.00                 8,554.00                  79,000                     38.48   % 109,400                   

หมวดคาตอบแทน 13,529.00                  6,900.00                    1,000.00                    13,000                      -       % 13,000                      

หมวดคาใชสอย 20,064.00                  34,660.00                  7,554.00                    50,000                      70.80    % 85,400                      

หมวดคาวัสดุ 11,260.00                  10,000.00                  -                           16,000                      31.25-    % 11,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 517,593.00               51,560.00                 8,554.00                  590,700                   70.05   % 1,004,500                 

งานศูนยบริการสาธารณสุข

งบบุคลากร 1,111,500.00             -                         -                         1,528,600                 -      % 1,586,300                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,111,500.00              -                           1,528,600                  -       % 1,586,300                  

งบดําเนินงาน 1,562,931.08             1,765,789.53             1,693,297.29             1,912,600                 5.64     % 2,020,400                 

หมวดคาตอบแทน 26,400.00                  87,600.00                  104,200.00                 148,200                     10.66-    % 132,400                     

หมวดคาใชสอย 1,269,595.55              1,413,096.80              1,318,151.00              1,489,400                  7.76      % 1,605,000                  

หมวดคาวัสดุ 100,470.07                 97,930.62                  103,905.00                 120,000                     -       % 120,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 166,465.46                 167,162.11                 167,041.29                 155,000                     5.16      % 163,000                     

งบลงทุน 97,400.00                 609,000.00               -                           25,000                     100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 97,400.00                  215,000.00                 25,000                      100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           394,000.00                 -                           -       % -                           

รวมงาน 2,771,831.08             2,374,789.53             1,693,297.29             3,466,200                 4.05     % 3,606,700                 

รวมแผนงาน 7,715,625.66             8,049,641.23             8,050,887.60             10,088,100               12.43   % 11,342,300               



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร -                         840,060.00               886,260.00               -                          - % -                         

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                           840,060.00                 886,260.00                 -                            - % -                           

งบดําเนินงาน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน -                         840,060.00               886,260.00               -                         -      % -                         

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห %

งบบุคลากร -                         -                         -                         948,900                   -      % 976,900                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                           -                           -                           948,900                     -       % 976,900                     

งบดําเนินงาน 13,915.00                 -                         -                         30,000                     100.00-  % -                         

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 13,915.00                  -                           -                           30,000                      100.00-  % -                           

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

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

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

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 13,915.00                 13,960.00                 -                         984,900                   0.81-     % 976,900                   

รวมแผนงาน 13,915.00                 854,020.00               886,260.00               984,900                   0.81-     % 976,900                   



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร 370,740.00               10,889,674.00           11,364,460.00           6,184,600                 10.97-   % 5,506,300                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 370,740.00                 10,889,674.00             11,364,460.00             6,184,600                  10.97-    % 5,506,300                  

งบดําเนินงาน -                         -                         -                         3,241,400.00             -      % 3,443,000.00             

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           130,000                     -       % 110,000                     

หมวดคาใชสอย -                           -                           -                           1,196,400                  -       % 1,138,000                  

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           1,915,000                  -       % 2,195,000                  

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 370,740.00               10,889,674.00           11,364,460.00           9,426,000                 5.06-     % 8,949,300                 

งานไฟฟาและประปา

งบบุคลากร 4,772,760.00             -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,772,760.00              -                           -                           -                           -       % -                           

งบดําเนินงาน 3,989,437.66             4,715,593.34             4,192,134.46             -                         -      % -                         

หมวดคาตอบแทน 124,157.00                 90,382.00                  99,934.00                  -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 1,251,170.00              1,142,107.00              1,147,384.46              -                           -       % -                           

หมวดคาวัสดุ 2,614,110.66              3,483,104.34              2,944,816.00              -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน 558,000.00               50,000.00                 -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ 558,000.00                 50,000.00                  -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน 312,489.64               785,491.45               662,401.80               600,000                   33.33-   % 400,000                   

หมวดเงินอุดหนุน 312,489.64                 785,491.45                 662,401.80                 600,000                     33.33-    % 400,000                     

รวมงาน 9,632,687.30             5,551,084.79             4,854,536.26             600,000                   33.33-   % 400,000                   



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร 435,600.00               -                         -                         586,100                   -      % 608,200                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 435,600.00                 -                           -                           586,100                     -       % 608,200                     

งบดําเนินงาน 1,806,539.45             2,006,785.39             2,018,563.28             2,107,400                 0.21-     % 2,103,000                 

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 1,504,416.00              1,798,058.00              1,812,978.00              1,892,400                  2.41      % 1,938,000                  

หมวดคาวัสดุ 289,155.00                 199,850.00                 199,910.00                 200,000                     25.00-    % 150,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 12,968.45                  8,877.39                    5,675.28                    15,000                      -       % 15,000                      

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

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

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 2,262,539.45             2,006,785.39             2,018,563.28             2,744,000                 1.20-     % 2,711,200                 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร 4,711,474.00             -                         -                         5,587,600                 -      % 6,042,000                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,711,474.00              -                           -                           5,587,600                  -       % 6,042,000                  

งบดําเนินงาน 11,710,676.11           11,437,905.55           11,065,386.75           12,256,600               4.44     % 12,801,000               

หมวดคาตอบแทน 185,800.00                 146,840.00                 174,800.00                 220,000                     15.91-    % 185,000                     

หมวดคาใชสอย 8,147,409.14              7,821,683.00              7,986,542.43              8,716,600                  4.01      % 9,066,000                  

หมวดคาวัสดุ 3,369,219.40              3,402,304.02              2,835,862.00              3,245,000                  7.70      % 3,495,000                  

หมวดคาสาธารณูปโภค 8,247.57                    67,078.53                  68,182.32                  75,000                      26.67-    % 55,000                      

งบลงทุน 4,637,800.00             3,980,000.00             3,066,700.00             311,100                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 4,637,800.00              3,481,000.00              2,505,700.00              311,100                     100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           499,000.00                 561,000.00                 -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน 457,824.00               504,456.00               384,104.00               377,400                   -      % 377,400                   

หมวดเงินอุดหนุน 457,824.00                 504,456.00                 384,104.00                 377,400                     -       % 377,400                     

รวมงาน 21,517,774.11           15,922,361.55           14,516,190.75           18,532,700               3.71     % 19,220,400               



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งานบําบัดน้ําเสีย

งบบุคลากร 518,700.00               -                         -                         964,300                   -      % 819,300                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 518,700.00                 -                           -                           964,300                     -       % 819,300                     

งบดําเนินงาน 2,712,470.00             845,918.00               935,425.00               978,400                   2.09-     % 958,000                   

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       %

หมวดคาใชสอย 2,474,285.00              396,803.00                 509,370.00                 578,400                     3.53-      % 558,000                     

หมวดคาวัสดุ 238,185.00                 449,115.00                 426,055.00                 400,000                     -       % 400,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 3,231,170.00             845,918.00               935,425.00               1,942,700                 8.51-     % 1,777,300                 

รวมแผนงาน 37,014,910.86           35,215,823.73           33,689,175.29           33,245,400               0.56-     % 33,058,200               

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบบุคลากร 3,004,440.00             2,404,776.00             2,163,329.94             2,453,600                 1.50     % 2,490,300                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,004,440.00              2,404,776.00              2,163,329.94              2,453,600                  1.50      % 2,490,300                  

งบดําเนินงาน 282,112.80               341,238.04               492,768.10               770,200                   0.29-     % 768,000                   

หมวดคาตอบแทน 60,700.00                  19,110.00                  20,400.00                  65,000                      -       % 65,000                      

หมวดคาใชสอย 95,423.90                  112,179.47                 295,863.00                 458,800                     5.93      % 486,000                     

หมวดคาวัสดุ 125,988.90                 209,948.57                 176,505.10                 246,400                     11.93-    % 217,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       %

งบลงทุน 63,000.00                 76,900.00                 40,000.00                 37,100                     100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 63,000.00                  76,900.00                  40,000.00                  37,100                      100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 3,349,552.80             2,822,914.04             2,696,098.04             3,260,900                 0.08-     % 3,258,300                 



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบบุคลากร -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบดําเนินงาน 1,396,692.00             2,609,849.00             388,970.00               1,280,000                 74.22   % 2,230,000                 

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 1,396,692.00              2,609,849.00              388,970.00                 1,280,000                  74.22    % 2,230,000                  

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         640,000.00               480,790.00               333,000                   -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           640,000.00                 480,790.00                 333,000                     -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 1,396,692.00             3,249,849.00             869,760.00               1,613,000                 38.25   % 2,230,000                 

รวมแผนงาน 4,746,244.80             6,072,763.04             3,565,858.04             4,873,900                 12.61   % 5,488,300                 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน 252,692.00               340,609.00               12,960.00                 215,000                   30.23   % 280,000                   

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 252,692.00                 340,609.00                 12,960.00                  215,000                     30.23   % 280,000                     

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน 500,000.00               -                         280,000.00               -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ 500,000.00                 -                           280,000.00                 -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                           -      % -                         

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 752,692.00               340,609.00               292,960.00               215,000                   30.23   % 280,000                   



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น -      

งบดําเนินงาน 982,570.03               305,892.00               796,862.80               830,000                   7.23-     % 770,000                   

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 982,570.03                 305,892.00                 796,862.80                 830,000                     7.23-      % 770,000                     

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน 170,000.00               170,000.00               150,000.00               240,000                   -      % 240,000                   

หมวดเงินอุดหนุน 170,000.00                 170,000.00                 150,000.00                 240,000                     -       % 240,000                     

รวมงาน 1,152,570.03             475,892.00               946,862.80               1,070,000                 5.61-     % 1,010,000                 

รวมแผนงาน 1,905,262.03             816,501.00               1,239,822.80             1,285,000                 0.39     % 1,290,000                 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร 861,060.00               1,994,880.00             2,176,040.00             1,441,900                 3.29     % 1,489,400                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 861,060.00                 1,994,880.00              2,176,040.00              1,441,900                  3.29      % 1,489,400                  

งบดําเนินงาน 855,461.68               696,942.40               559,325.27               638,200                   0.13     % 639,000                   

หมวดคาตอบแทน 26,600.00                  8,400.00                    15,140.00                  10,000                      -       % 10,000                      

หมวดคาใชสอย 458,619.86                 342,680.00                 167,028.63                 333,200                     0.24      % 334,000                     

หมวดคาวัสดุ 135,965.00                 160,001.00                 177,664.10                 95,000                      -       % 95,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค 234,276.82                 185,861.40                 199,492.54                 200,000                     -       % 200,000                     

งบลงทุน -                         -                         159,750.00               -                          - % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           159,750.00                 -                            - % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 1,716,521.68             2,691,822.40             2,895,115.27             2,080,100                 2.32     % 2,128,400                 



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งานกอสราง

งบบุคลากร 1,037,685.00             -                         -                         1,202,000                 -      % 1,260,100                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,037,685.00              -                           -                           1,202,000                  -       % 1,260,100                  

งบลงทุน 16,590,900.00           18,727,200.00           18,528,715.62           23,403,200               46.74-   % 12,464,400               

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 16,590,900.00             18,727,200.00             18,528,715.62             23,403,200                 46.74-    % 12,464,400                 

รวมงาน 17,628,585.00           18,727,200.00           18,528,715.62           24,605,200               44.22-   % 13,724,500               

รวมแผนงาน 19,345,106.68           21,419,022.40           21,423,830.89           26,685,300               40.59-   % 15,852,900               

แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสัตว

งบบุคลากร 198,840.00               279,420.00               280,955.00               585,300                   1.14     % 592,000                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 198,840.00                 279,420.00                 280,955.00                 585,300                     1.14      % 592,000                     

งบดําเนินงาน 799,073.80               659,382.89               622,199.83               726,800                   9.05-     % 661,000                   

หมวดคาตอบแทน 19,600.00                  9,600.00                    41,600.00                  28,400                      29.58-    % 20,000                      

หมวดคาใชสอย 528,914.00                 428,983.05                 387,795.00                 458,400                     2.09      % 468,000                     

หมวดคาวัสดุ 152,975.00                 120,899.75                 105,145.00                 150,000                     31.33-    % 103,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 97,584.80                  99,900.09                  87,659.83                  90,000                      22.22-    % 70,000                      

งบลงทุน -                         639,000.00               -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           639,000.00                 -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 997,913.80               1,577,802.89             903,154.83               1,312,100                 4.50-     % 1,253,000                 

รวมแผนงาน 997,913.80               1,577,802.89             903,154.83               1,312,100                 4.50-     % 1,253,000                 

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดงบกลาง 54,951,795.92             50,863,446.59             52,668,296.03             57,915,300                 10.66    % 64,086,700                 

รวมงาน 54,951,795.92           50,863,446.59           52,668,296.03           57,915,300               10.66   % 64,086,700               

รวมแผนงาน 54,951,795.92           50,863,446.59           52,668,296.03           57,915,300               10.66   % 64,086,700               

รวมทุกแผนงาน 235,038,939.85         228,136,469.01         221,819,003.38         254,000,000             1.57-     % 250,000,000             



1.  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2564  ป 2565  ป 2566

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 5,022,040.82      12,180,000        11,180,000        

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 6,208,862.00      9,424,700          6,732,500          

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,641,097.56      3,301,000          2,881,000          

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,614,102.25      1,980,000          1,700,000          

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 880,491.24        1,374,000          900,000            

หมวดรายไดจากทุน -                   70,000              50,000              

รวมรายไดจัดเก็บเอง 16,366,593.87   28,329,700       23,443,500       

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 104,927,540.64  118,110,000      116,250,000      

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 104,927,540.64 118,110,000     116,250,000     

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 101,000,500.00  107,560,300      110,306,500      

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 101,000,500.00 107,560,300     110,306,500     

รวม 222,294,634.51 254,000,000     250,000,000     

รายรับ

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน



2.  รายจาย

รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2564  ป 2565  ป 2566

จายจากงบประมาณ

งบกลาง 52,668,296.03       57,915,300           64,086,700           

งบบุคลากร 79,562,038.71       98,533,400           100,384,900          

งบดําเนินงาน 54,862,223.22       60,381,100           62,354,800           

งบลงทุน 24,985,239.62       26,636,800           12,464,400           

งบรายจายอื่น -                      -                      -                      

งบเงินอุดหนุน 9,741,205.80         10,533,400           10,709,200           

รวมจายจากงบประมาณ 221,819,003.38     254,000,000         250,000,000         

รายจาย

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน



อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน

สวนที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ

เรื่อง

ของ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ



1 ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 250,000,000      บาท 

2 งบประมาณรายจายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35 ฯ ตามรายการดังตอไปนี้

ลําดับที่ ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ

1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 35,794,800         

2 เงินประจําตําแหนง 1,170,000           

3 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล 888,700             

4 เงินวิทยฐานะ 42,000               

5 เงินคาจางลูกจางประจํา 7,866,600           

6 เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา 131,300             

7 คาตอบแทนพนักงานจาง 13,800,800         

8 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง 996,900             

9 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 594,400             

10 คาเชาบาน 279,600             

11 เงินชวยพิเศษ 50,000               

12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 798,000             

13 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000               

14 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 4,190,900           

15 เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 5,612,000           

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

17 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 10,000               

รวม 72,618,800         

หมายเหต ุ  :  คิดเปนรอยละ  29.05  ของรายจายที่ตั้งจายจากรายไดรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณ  2566

การคํานวณ = ยอดรวมคาใชจายในการบริหารงานบุคคล ปงบประมาณ 2566  x 100 72,618,800         x 100

        ประมาณการรายจาย  ปงบประมาณ  2566  250,000,000       

 = 29.05               %

คาใชจายในการบริหารงานบุคคลตาม  มาตรา  35 

 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542



ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป 39,782,700                    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9,712,300                      

ดานการบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 67,156,700                    

แผนงานสาธารณสุข 11,342,300                    

แผนงานสังคมสงเคราะห 976,900                        

แผนงานเคหะและชุมชน 33,058,200                    

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5,488,300                      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,290,000                      

ดานเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,852,900                    

แผนงานการพาณิชย 1,253,000                      

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 64,086,700                    

250,000,000                 

ดาน

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 64,086,700 64,086,700
    งบกลาง 64,086,700 64,086,700

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 18,477,800 3,787,500 5,871,800 393,600 28,530,700
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,154,700 0 0 0 6,154,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,323,100 3,787,500 5,871,800 393,600 22,376,000

งบดําเนินงาน 6,411,000 2,311,000 2,320,000 0 11,042,000
    ค่าตอบแทน 267,000 40,000 360,000 0 667,000

    ค่าใช้สอย 3,706,000 1,432,000 1,150,000 0 6,288,000

    ค่าวัสดุ 608,000 299,000 490,000 0 1,397,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,830,000 540,000 320,000 0 2,690,000

งบเงินอุดหนุน 210,000 0 0 0 210,000
    เงินอุดหนุน 210,000 0 0 0 210,000

รวม 25,098,800 6,098,500 8,191,800 393,600 39,782,700

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 1,122,000 5,277,800 6,399,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,122,000 5,277,800 6,399,800

งบดําเนินงาน 1,657,500 1,595,000 3,252,500
    ค่าตอบแทน 12,000 200,000 212,000

    ค่าใช้สอย 1,419,500 740,000 2,159,500

    ค่าวัสดุ 131,000 550,000 681,000

    ค่าสาธารณูปโภค 95,000 105,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000
    เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000

รวม 2,779,500 6,932,800 9,712,300

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 4,440,400 34,930,000 253,000 39,623,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,440,400 34,930,000 253,000 39,623,400

งบดําเนินงาน 2,064,200 16,621,300 206,000 18,891,500
    ค่าตอบแทน 171,200 89,800 0 261,000

    ค่าใช้สอย 1,621,000 10,153,800 152,000 11,926,800

    ค่าวัสดุ 270,000 5,777,700 35,000 6,082,700

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 600,000 19,000 621,000

งบเงินอุดหนุน 0 8,591,800 50,000 8,641,800
    เงินอุดหนุน 0 8,591,800 50,000 8,641,800

รวม 6,504,600 60,143,100 509,000 67,156,700

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,809,900 755,200 895,100 1,586,300 6,046,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,809,900 755,200 895,100 1,586,300 6,046,500

งบดําเนินงาน 1,076,000 1,310,000 109,400 2,020,400 4,515,800
    ค่าตอบแทน 143,000 21,000 13,000 132,400 309,400

    ค่าใช้สอย 588,000 1,209,000 85,400 1,605,000 3,487,400

    ค่าวัสดุ 320,000 80,000 11,000 120,000 531,000

    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 0 0 163,000 188,000

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

รวม 3,885,900 2,845,200 1,004,500 3,606,700 11,342,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 976,900 976,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 976,900 976,900

รวม 976,900 976,900

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 5,506,300 0 608,200 6,042,000 819,300 12,975,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,506,300 0 608,200 6,042,000 819,300 12,975,800

งบดําเนินงาน 3,443,000 0 2,103,000 12,801,000 958,000 19,305,000
    ค่าตอบแทน 110,000 0 0 185,000 0 295,000

    ค่าใช้สอย 1,138,000 0 1,938,000 9,066,000 558,000 12,700,000

    ค่าวัสดุ 2,195,000 0 150,000 3,495,000 400,000 6,240,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 15,000 55,000 0 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 0 377,400 0 777,400
    เงินอุดหนุน 0 400,000 0 377,400 0 777,400

รวม 8,949,300 400,000 2,711,200 19,220,400 1,777,300 33,058,200

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 2,490,300 0 2,490,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,490,300 0 2,490,300

งบดําเนินงาน 768,000 2,230,000 2,998,000
    ค่าตอบแทน 65,000 0 65,000

    ค่าใช้สอย 486,000 2,230,000 2,716,000

    ค่าวัสดุ 217,000 0 217,000

รวม 3,258,300 2,230,000 5,488,300
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 280,000 770,000 1,050,000
    ค่าใช้สอย 280,000 770,000 1,050,000

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

รวม 280,000 1,010,000 1,290,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,489,400 1,260,100 2,749,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,489,400 1,260,100 2,749,500

งบดําเนินงาน 639,000 0 639,000
    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 334,000 0 334,000

    ค่าวัสดุ 95,000 0 95,000

    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 0 200,000

งบลงทุน 0 12,464,400 12,464,400
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 12,464,400 12,464,400

รวม 2,128,400 13,724,500 15,852,900

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 592,000 592,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 592,000 592,000

งบดําเนินงาน 661,000 661,000
    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 468,000 468,000

    ค่าวัสดุ 103,000 103,000

    ค่าสาธารณูปโภค 70,000 70,000

รวม 1,253,000 1,253,000

หน้า : 9/9



โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไว โดยความเห็นชอบ 

ของสภาเทศบาลเมืองบานไผ และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  262,498,800 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  250,000,000  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ไดดังนี้

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป 39,782,700                                            

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9,712,300                                             

ดานการบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 67,156,700                                            

แผนงานสาธารณสุข 11,342,300                                            

แผนงานสังคมสงเคราะห 976,900                                                

แผนงานเคหะและชุมชน 33,058,200                                            

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5,488,300                                             

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,290,000                                             

ดานเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,852,900                                            

แผนงานการพาณิชย 1,253,000                                             

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 64,086,700                                            

250,000,000                                        งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แผนงาน





 ป 2562  ป 2563  ป 2564  ป 2565 ป 2566

9,057,399.70        141,663.00          66,740.00            20,000                -       % 20,000                

283,673.80          42,879.00            26,519.00            20,000                -       % 20,000                

-                    184,055.49          692,609.42          7,000,000            7.14-     % 6,500,000            

3,351,868.00        2,789,741.00        4,127,172.40        5,000,000            10.00-    % 4,500,000            

113,030.00          131,894.00          109,000.00          140,000              -       % 140,000              

12,805,971.50     3,290,232.49      5,022,040.82      12,180,000         8.21-     % 11,180,000         

169,545.00          178,605.00          -                    -                    -       % -                    

33,909.00            35,721.00            -                    -                    -       % -                    

5,946.10             5,082.80             5,373.80             11,000                45.45-    % 6,000                 

20.00                                       -                         -   200                    100.00-  % -                    

                      -                         -                         -   -                    -       % -                    

21,986.10            14,829.30            13,544.20            35,000                57.14-    % 15,000                

2,589,190.00                2,567,570.00         1,778,796.00 3,000,000            34.00-    % 1,980,000            

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

ประมาณการ

ยอดตาง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายรับจริง

 คาธรรมเนียมโรงพักสัตว

หมวดภาษีอากร

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 ภาษีบํารุงทองที่

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

 ภาษีปาย

 อากรการฆาสัตว

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

 คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล



 ป 2562  ป 2563  ป 2564  ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ยอดตาง

รายรับจริง

13,400.00            31,600.00            44,200.00            40,000                -       % 40,000                

21,610.00            20,580.00            13,280.00            25,000                44.00-    % 14,000                

226,240.00          216,120.00          152,610.00          240,000              33.33-    % 160,000              

                      -                         -                         -   -                    -       % -                    

120.00                300.00                                      -   2,000                 100.00-  % -                    

4,900.00             4,720.00             4,320.00             8,000                 37.50-    % 5,000                 

5,530.00             4,830.00             4,615.00             5,000                 -       % 5,000                 

2,446,168.00        2,780,829.00        2,573,100.00        2,800,000            -       % 2,800,000            

795,610.00          865,550.00          1,164,172.00        1,350,000            11.11-    % 1,200,000            

66,550.00            62,700.00            38,950.00            60,000                33.33-    % 40,000                

1,200.00             500.00                400.00                3,000                 66.67-    % 1,000                 

190.00                -                    -                    500                    -       % 500                    

6,260.00             4,860.00             5,510.00             15,000                60.00-    % 6,000                 

23,080.00            19,570.00            7,180.00             30,000                73.33-    % 8,000                 

3,093,821.00        1,328,435.00        261,871.00          1,000,000            70.00-    % 300,000              

406,350.00          375,450.00          25,450.00            470,000              94.47-    % 26,000                

94,000.00            97,500.00            12,600.00            110,000              88.18-    % 13,000                

105,900.00          92,000.00            20,400.00            100,000              79.00-    % 21,000                

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา

 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศ

หรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

 คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน

 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ

 คาธรรมเนียมการแพทย

 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย

 คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย

 คาธรรมเนียมอื่น ๆ

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข

 คาปรับการผิดสัญญา

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหารฯ

 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ



 ป 2562  ป 2563  ป 2564  ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ยอดตาง

รายรับจริง

3,860.00             3,320.00             3,960.00             10,000                60.00-    % 4,000                 

8,605.00             6,285.00             2,910.00             10,000                70.00-    % 3,000                 

24,542.00            24,630.00            20,620.00            45,000                33.33-    % 30,000                

     10,223,532.20       8,796,587.10       6,208,862.00            9,424,700 28.57-   %            6,732,500

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

1,586,080.00        1,669,689.00        1,724,420.00        1,850,000            2.70-     % 1,800,000            

1,282,407.48        1,148,011.79        835,359.56          1,370,000            27.01-    % 1,000,000            

                      -                         -                         -   -                    -       % -                    

      2,904,319.48       2,899,018.79       2,641,097.56            3,301,000 12.72-   %            2,881,000

1,730,080.64        1,525,678.15        1,614,102.25        1,980,000            14.14-    % 1,700,000            

                      -                         -                         -   -                    -       % -                    

      1,730,080.64       1,525,678.15       1,614,102.25            1,980,000 14.14-   %            1,700,000

                      -                         -                         -   -                    -       % -                    

                      -                         -                         -   -                    -       % -                    

74,500.00            51,000.00            61,000.00            140,000              50.00-    % 70,000                

35,091.00            32,175.00            25,108.00            34,000                11.76-    % 30,000                

6,043,572.00        681,726.53          794,383.24          1,200,000            33.33-    % 800,000              

      6,153,163.00          764,901.53          880,491.24            1,374,000 34.50-   %              900,000

 เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ

 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

 คาใบอนุญาตอื่นๆ

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

 คาเชาที่ดิน

 คาเชาหรือบริการสถานที่

 ดอกเบี้ย

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

 เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล

 เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ

  รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

 คาจําหนายเวชภัณฑ

 เงินที่มีผูอุทิศให

 คาขายแบบแปลน

 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง

 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ



 ป 2562  ป 2563  ป 2564  ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ยอดตาง

รายรับจริง

                      -               25,447.00                       -   70,000                28.57-    % 50,000                

                      -                         -                         -   -                    -       % -                    

                     -              25,447.00                      -                  70,000 28.57-   %                50,000

1,567,053.43        1,513,949.10        1,706,003.84        1,900,000            5.26-     % 1,800,000            

67,582,825.50      62,787,608.35      60,493,547.81      68,650,000          0.95-     % 68,000,000          

13,870,910.85      13,197,393.32      14,646,333.37      15,500,000          -       % 15,500,000          

577,887.05          642,898.23          696,403.14          900,000              -       % 900,000              

24,376,431.40      21,023,221.66      22,035,054.23      24,500,000          2.04-     % 24,000,000          

252,802.60          217,690.72          222,831.26          260,000              3.85-     % 250,000              

932,757.41          726,587.94          465,618.99          900,000              11.11-    % 800,000              

5,138,526.00        4,387,948.00        4,661,748.00        5,500,000            9.09-     % 5,000,000            

                      -                         -                         -   -                    -       % -                    

   114,299,194.24    104,497,297.32    104,927,540.64    118,110,000.00 1.57-     %        116,250,000

 คาภาคหลวงปโตรเลียม

หมวดรายไดจากทุน

 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน

 รายไดจากทุนอื่นๆ

รวมหมวดรายไดจากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน

 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 ภาษีสรรพสามิต

 คาภาคหลวงแร

 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 ภาษีจัดสรรอื่นๆ

รวมหมวดภาษีจัดสรร



 ป 2562  ป 2563  ป 2564  ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ยอดตาง

รายรับจริง

108,772,656.00    112,379,085.00    101,000,500.00    107,560,300        2.55     % 110,306,500        

   108,772,656.00    112,379,085.00    101,000,500.00        107,560,300 2.55     %        110,306,500

   256,888,917.06    234,178,247.38    222,294,634.51        254,000,000 1.57-     %        250,000,000

และภารกิจถายโอนเลือกทํา

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 250,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 11,180,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ     
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     
    

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ     
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 6,500,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ     
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ภาษีป้าย จํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ     
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
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อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 6,732,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 6,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
     

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,800,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,980,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 55,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     
    

ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
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ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 40,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 14,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 160,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,200,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 40,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 1,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 6,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 8,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 300,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 26,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 13,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 21,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,881,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 81,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 1,800,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

ดอกเบี้ย จํานวน 1,000,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,700,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 1,700,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 900,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 70,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
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ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 30,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 800,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

หมวดรายได้จากทุน รวม 50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 116,250,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,800,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
     

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

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

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

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 900,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 24,000,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 250,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 800,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,000,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา    
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 110,306,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 110,306,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป  110,306,500  บาท ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  29,149,600  บาท
  (1) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครู ค่าจ้างประจํา)  24,250,700  บาท
  (2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4,898,900
  บาท
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  81,156,900  บาท
  (1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  33,951,600
  บาท
  (2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ  9,928,800
  บาท
  (3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  288,000
  บาท
  (4) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น (ค่าปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)  112,000  บาท
  (5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  310,800  บาท
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  (6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  11,063,800
  บาท
  (7) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3,702,300  บาท
  (8) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี  42,000  บาท
  (9) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  8,400  บาท
  (10) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข  780,000  บาท
  (11) เงินอุดหนุนดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน  16,183,600  บาท
  (12) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  4,785,600
  บาท
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แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร 11,072,874.00           18,053,477.00           18,911,283.00           15,603,000               18.42   % 18,477,800               

หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,374,640.00              3,374,640.00              3,905,299.00              6,154,700                  -      % 6,154,700                  

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 7,698,234.00              14,678,837.00             15,005,984.00             9,448,300                  30.43    % 12,323,100                 

งบดําเนินงาน 13,802,017.87           11,026,063.50           8,052,849.88             7,221,600                 11.22-   % 6,411,000                 

หมวดคาตอบแทน 6,042,702.00              5,437,376.00              1,322,315.00              270,000                     1.11-      % 267,000                     

หมวดคาใชสอย 3,933,859.10              2,837,369.93              3,537,521.83              3,850,600                  3.76-      % 3,706,000                  

หมวดคาวัสดุ 1,931,347.11              810,683.99                 1,329,541.20              681,000                     10.72-    % 608,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 1,894,109.66              1,940,633.58              1,863,471.85              2,420,000                  24.38-    % 1,830,000                  

งบลงทุน 420,000.00               2,089,620.00             935,050.00               500,000                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 420,000.00                 1,890,620.00              285,050.00                 -                            - % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           199,000.00                 650,000.00                 500,000                     100.00-  % -                           

งบเงินอุดหนุน 90,000.00                 130,000.00               260,000.00               260,000                   19.23-   % 210,000                   

หมวดเงินอุดหนุน 90,000.00                  130,000.00                 260,000.00                 260,000                     19.23-    % 210,000                     

รวมงาน 25,384,891.87           31,299,160.50           28,159,182.88           23,584,600               6.42     % 25,098,800               

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร 3,162,050.40             -                         -                         4,174,100                 -      % 3,787,500                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,162,050.40              -                           -                           4,174,100                  -       % 3,787,500                  

งบดําเนินงาน 1,551,627.18             1,983,965.30             1,859,881.29             2,665,200                 13.29-   % 2,311,000                 

หมวดคาตอบแทน 59,970.00                  39,188.50                  29,089.00                  40,000                      -       % 40,000                      

หมวดคาใชสอย 932,211.00                 1,189,350.85              1,022,489.46              1,643,200                  12.85-    % 1,432,000                  

หมวดคาวัสดุ 227,042.27                 366,197.86                 393,130.60                 292,000                     2.40      % 299,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 332,403.91                 389,228.09                 415,172.23                 690,000                     21.74-    % 540,000                     

รายงานประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง
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ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งบลงทุน 578,680.00               1,231,105.62             -                         716,900                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 578,680.00                 1,196,230.00              -                           716,900                     100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           34,875.62                  -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 5,292,357.58             3,215,070.92             1,859,881.29             7,556,200                 19.29-   % 6,098,500                 

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร 4,442,433.90             -                         -                         6,010,500                 -      % 5,871,800                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,442,433.90              -                           -                           6,010,500                  -       % 5,871,800                  

งบดําเนินงาน 2,267,157.62             3,152,917.68             2,565,085.36             2,978,000                 22.10-   % 2,320,000                 

หมวดคาตอบแทน 689,370.00                 469,705.00                 376,976.00                 585,000                     38.46-    % 360,000                     

หมวดคาใชสอย 681,640.61                 1,675,314.20              1,329,847.71              1,508,000                  23.74-    % 1,150,000                  

หมวดคาวัสดุ 480,552.56                 586,338.59                 497,566.00                 495,000                     1.01-      % 490,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 415,594.45                 421,559.89                 360,695.65                 390,000                     17.95-    % 320,000                     

งบลงทุน 90,200.00                 245,300.00               197,100.00               69,000                     100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 90,200.00                  245,300.00                 86,100.00                  69,000                      100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           111,000.00                 -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 6,799,791.52             3,398,217.68             2,762,185.36             9,057,500                 9.56-     % 8,191,800                 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร -                         -                         -                         206,400.00               -      % 393,600.00               

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                           -                           -                           206,400                     -       % 393,600                     

รวมงาน -                         -                         -                         206,400.00               -      % 393,600.00               

รวมแผนงาน 37,477,040.97           37,912,449.10           32,781,249.53           40,404,700               1.54-     % 39,782,700               

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร -                         5,827,800.00             6,028,148.00             -                          - % -                         

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                           5,827,800.00              6,028,148.00              -                            - %
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ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งบดําเนินงาน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน -                         5,827,800.00             6,028,148.00             -                         -       % -                         

งานเทศกิจ

งบบุคลากร 1,074,246.00             -                         -                         1,063,600                 -      % 1,122,000                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,074,246.00              -                           -                           1,063,600                  -       % 1,122,000                  

งบดําเนินงาน 734,679.29               1,027,949.68             1,333,568.80             1,702,000                 2.61-     % 1,657,500                 

หมวดคาตอบแทน 33,560.00                  6,510.00                    6,110.00                    25,000                      52.00-    % 12,000                      

หมวดคาใชสอย 609,070.00                 927,650.00                 1,148,914.00              1,356,000                  4.68      % 1,419,500                  

หมวดคาวัสดุ 92,049.29                  93,789.68                  73,728.40                  156,000                     16.03-    % 131,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           104,816.40                 165,000                     -       % 95,000                      

งบลงทุน -                         696,000.00               499,500.00               549,800.00               -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           696,000.00                 499,500.00                 549,800                     -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 1,808,925.29             1,723,949.68             1,833,068.80             3,315,400                 16.16-   % 2,779,500                 

งานปองกันและบรรเทาสาธาณภัย

งบบุคลากร 4,510,688.00             -                         6,191,900                 -      % 5,277,800                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,510,688.00              -                           6,191,900                  -       % 5,277,800                  

งบดําเนินงาน 1,553,555.96             1,946,568.04             1,458,212.09             1,615,000                 1.24-     % 1,595,000                 

หมวดคาตอบแทน 172,100.00                 120,300.00                 166,730.00                 200,000                     -       % 200,000                     

หมวดคาใชสอย 635,082.00                 643,748.00                 711,645.00                 690,000                     7.25      % 740,000                     

หมวดคาวัสดุ 625,755.89                 1,075,702.46              475,110.00                 615,000                     10.57-    % 550,000                     
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ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

หมวดคาสาธารณูปโภค 120,618.07                 106,817.58                 104,727.09                 110,000                     4.55-      % 105,000                     

งบลงทุน 210,000.00               1,144,397.00             441,000.00               276,000                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 210,000.00                 1,144,397.00              441,000.00                 276,000                     -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน 555,000.00               55,000.00                 260,000.00               260,000                   76.92-   % 60,000                     

หมวดเงินอุดหนุน 555,000.00                 55,000.00                  260,000.00                 260,000                     76.92-    % 60,000                      

รวมงาน 6,829,243.96             3,145,965.04             2,159,212.09             8,342,900                 16.90-   % 6,932,800                 

รวมแผนงาน 8,638,169.25             10,697,714.72           10,020,428.89           11,658,300               16.69-   % 9,712,300                 

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร 3,138,649.50             31,106,921.00           33,233,252.77           5,006,100                 11.30-   % 4,440,400                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,138,649.50              31,106,921.00             33,233,252.77             5,006,100                  11.30-    % 4,440,400                  

งบดําเนินงาน 1,471,542.19             947,266.34               730,826.00               1,503,700                 37.27   % 2,064,200                 

หมวดคาตอบแทน 119,350.00                 85,290.00                  59,400.00                  172,500                     0.75-      % 171,200                     

หมวดคาใชสอย 867,745.79                 571,413.75                 509,672.00                 1,064,200                  52.32    % 1,621,000                  

หมวดคาวัสดุ 483,159.19                 289,171.59                 160,577.00                 265,000                     1.89      % 270,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 1,287.21                    1,391.00                    1,177.00                    2,000                        -       % 2,000                        

งบลงทุน 124,700.00               40,800.00                 74,445.00                 107,800                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 124,700.00                 40,800.00                  74,445.00                  107,800                     100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 4,734,891.69             32,094,987.34           34,038,523.77           6,617,600                 1.71-     % 6,504,600                 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร 22,019,753.00           -                         -                         34,612,200               -      % 34,930,000               

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 22,019,753.00             -                           -                           34,612,200                 -       % 34,930,000                 

งบดําเนินงาน 17,885,931.12           14,021,823.68           12,847,794.74           15,596,400.00           6.57     % 16,621,300               

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           89,800                      -       % 89,800                      



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

หมวดคาใชสอย 9,833,669.75              8,348,711.06              7,901,390.00              9,099,000                  11.59    % 10,153,800                 

หมวดคาวัสดุ 7,301,308.32              5,035,685.06              4,297,781.60              5,481,600                  5.40      % 5,777,700                  

หมวดคาสาธารณูปโภค 750,953.05                 637,427.56                 648,623.14                 926,000                     35.21-    % 600,000                     

งบลงทุน 1,298,900.00             95,800.00                 214,489.00               210,600                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 999,900.00                 95,800.00                  214,489.00                 210,600                     100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 299,000.00                 -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน 7,374,280.00             6,126,290.00             7,580,700.00             8,016,000                 7.18     % 8,591,800                 

หมวดเงินอุดหนุน 7,374,280.00              6,126,290.00              7,580,700.00              8,016,000                  7.18      % 8,591,800                  

รวมงาน 48,578,864.12           20,243,913.68           20,642,983.74           58,435,200               2.92     % 60,143,100               

งานศึกษาไมกําหนดระดับ

งบบุคลากร 4,221,355.00             -                         -                         256,600                   -      % 253,000                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,221,355.00              -                           -                           256,600                     -       % 253,000                     

งบดําเนินงาน 4,555,789.07             2,216,383.29             1,908,531.97             237,600                   13.30-   % 206,000                   

หมวดคาตอบแทน 21,620.00                  19,370.00                  75,380.00                  -                            - % -                           

หมวดคาใชสอย 2,045,043.80              1,693,345.00              1,479,860.00              149,600                     1.60      % 152,000                     

หมวดคาวัสดุ 2,317,393.16              365,482.88                 242,620.44                 60,000                      41.67-    % 35,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค 171,732.11                 138,185.41                 110,671.53                 28,000                      32.14-    % 19,000                      

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

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

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                         -      % 50,000                     

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -                           -       % 50,000                      

รวมงาน 8,919,199.07             2,318,383.29             1,908,531.97             494,200                   2.99     % 509,000                   

รวมแผนงาน 62,232,954.88           54,657,284.31           56,590,039.48           65,547,000               2.46     % 67,156,700               



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร 2,026,377.00             3,621,236.00             4,518,310.00             3,037,000                 7.48-     % 2,809,900                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,026,377.00              3,621,236.00              4,518,310.00              3,037,000                  7.48-      % 2,809,900                  

งบดําเนินงาน 1,069,569.58             852,276.70               731,100.31               946,800                   13.65   % 1,076,000                 

หมวดคาตอบแทน 18,900.00                  34,129.00                  116,800.00                 148,000                     3.38-      % 143,000                     

หมวดคาใชสอย 680,779.97                 373,946.11                 342,350.08                 458,800                     28.16    % 588,000                     

หมวดคาวัสดุ 344,414.33                 421,636.62                 248,104.10                 310,000                     3.23      % 320,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 25,475.28                  22,564.97                  23,846.13                  30,000                      16.67-    % 25,000                      

งบลงทุน -                         -                         67,700.00                 40,800                     100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           67,700.00                  40,800                      100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 3,095,946.58             4,473,512.70             5,317,110.31             4,024,600                 3.45-     % 3,885,900                 

งานโรงพยาบาล

งบบุคลากร 318,840.00               -                         -                         377,400                   -      % 755,200                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 318,840.00                 -                           -                           377,400                     -       % 755,200                     

งบดําเนินงาน 311,415.00               389,779.00               587,926.00               849,200                   54.26   % 1,310,000                 

หมวดคาตอบแทน 4,800.00                    4,771.00                    4,800.00                    165,000                     87.27-    % 21,000                      

หมวดคาใชสอย 188,050.00                 195,288.00                 194,905.00                 604,200                     100.10  % 1,209,000                  

หมวดคาวัสดุ 118,565.00                 189,720.00                 388,221.00                 80,000                      -       % 80,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งบเงินอุดหนุน 700,000.00               760,000.00               444,000.00               780,000                   -      % 780,000                   

หมวดเงินอุดหนุน 700,000.00                 760,000.00                 444,000.00                 780,000                     -       % 780,000                     

รวมงาน 1,330,255.00             1,149,779.00             1,031,926.00             2,006,600                 41.79   % 2,845,200                 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

งบบุคลากร 472,740.00               -                         -                         511,700                   -      % 895,100                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 472,740.00                 -                           -                           511,700                     -       % 895,100                     

งบดําเนินงาน 44,853.00                 51,560.00                 8,554.00                  79,000                     38.48   % 109,400                   

หมวดคาตอบแทน 13,529.00                  6,900.00                    1,000.00                    13,000                      -       % 13,000                      

หมวดคาใชสอย 20,064.00                  34,660.00                  7,554.00                    50,000                      70.80    % 85,400                      

หมวดคาวัสดุ 11,260.00                  10,000.00                  -                           16,000                      31.25-    % 11,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 517,593.00               51,560.00                 8,554.00                  590,700                   70.05   % 1,004,500                 

งานศูนยบริการสาธารณสุข

งบบุคลากร 1,111,500.00             -                         -                         1,528,600                 -      % 1,586,300                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,111,500.00              -                           1,528,600                  -       % 1,586,300                  

งบดําเนินงาน 1,562,931.08             1,765,789.53             1,693,297.29             1,912,600                 5.64     % 2,020,400                 

หมวดคาตอบแทน 26,400.00                  87,600.00                  104,200.00                 148,200                     10.66-    % 132,400                     

หมวดคาใชสอย 1,269,595.55              1,413,096.80              1,318,151.00              1,489,400                  7.76      % 1,605,000                  

หมวดคาวัสดุ 100,470.07                 97,930.62                  103,905.00                 120,000                     -       % 120,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 166,465.46                 167,162.11                 167,041.29                 155,000                     5.16      % 163,000                     

งบลงทุน 97,400.00                 609,000.00               -                           25,000                     100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 97,400.00                  215,000.00                 25,000                      100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           394,000.00                 -                           -       % -                           

รวมงาน 2,771,831.08             2,374,789.53             1,693,297.29             3,466,200                 4.05     % 3,606,700                 

รวมแผนงาน 7,715,625.66             8,049,641.23             8,050,887.60             10,088,100               12.43   % 11,342,300               



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร -                         840,060.00               886,260.00               -                          - % -                         

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                           840,060.00                 886,260.00                 -                            - % -                           

งบดําเนินงาน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน -                         840,060.00               886,260.00               -                         -      % -                         

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห %

งบบุคลากร -                         -                         -                         948,900                   -      % 976,900                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                           -                           -                           948,900                     -       % 976,900                     

งบดําเนินงาน 13,915.00                 -                         -                         30,000                     100.00-  % -                         

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 13,915.00                  -                           -                           30,000                      100.00-  % -                           

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

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

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

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 13,915.00                 13,960.00                 -                         984,900                   0.81-     % 976,900                   

รวมแผนงาน 13,915.00                 854,020.00               886,260.00               984,900                   0.81-     % 976,900                   



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร 370,740.00               10,889,674.00           11,364,460.00           6,184,600                 10.97-   % 5,506,300                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 370,740.00                 10,889,674.00             11,364,460.00             6,184,600                  10.97-    % 5,506,300                  

งบดําเนินงาน -                         -                         -                         3,241,400.00             -      % 3,443,000.00             

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           130,000                     -       % 110,000                     

หมวดคาใชสอย -                           -                           -                           1,196,400                  -       % 1,138,000                  

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           1,915,000                  -       % 2,195,000                  

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 370,740.00               10,889,674.00           11,364,460.00           9,426,000                 5.06-     % 8,949,300                 

งานไฟฟาและประปา

งบบุคลากร 4,772,760.00             -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,772,760.00              -                           -                           -                           -       % -                           

งบดําเนินงาน 3,989,437.66             4,715,593.34             4,192,134.46             -                         -      % -                         

หมวดคาตอบแทน 124,157.00                 90,382.00                  99,934.00                  -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 1,251,170.00              1,142,107.00              1,147,384.46              -                           -       % -                           

หมวดคาวัสดุ 2,614,110.66              3,483,104.34              2,944,816.00              -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน 558,000.00               50,000.00                 -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ 558,000.00                 50,000.00                  -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน 312,489.64               785,491.45               662,401.80               600,000                   33.33-   % 400,000                   

หมวดเงินอุดหนุน 312,489.64                 785,491.45                 662,401.80                 600,000                     33.33-    % 400,000                     

รวมงาน 9,632,687.30             5,551,084.79             4,854,536.26             600,000                   33.33-   % 400,000                   



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร 435,600.00               -                         -                         586,100                   -      % 608,200                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 435,600.00                 -                           -                           586,100                     -       % 608,200                     

งบดําเนินงาน 1,806,539.45             2,006,785.39             2,018,563.28             2,107,400                 0.21-     % 2,103,000                 

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 1,504,416.00              1,798,058.00              1,812,978.00              1,892,400                  2.41      % 1,938,000                  

หมวดคาวัสดุ 289,155.00                 199,850.00                 199,910.00                 200,000                     25.00-    % 150,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 12,968.45                  8,877.39                    5,675.28                    15,000                      -       % 15,000                      

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

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

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 2,262,539.45             2,006,785.39             2,018,563.28             2,744,000                 1.20-     % 2,711,200                 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร 4,711,474.00             -                         -                         5,587,600                 -      % 6,042,000                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,711,474.00              -                           -                           5,587,600                  -       % 6,042,000                  

งบดําเนินงาน 11,710,676.11           11,437,905.55           11,065,386.75           12,256,600               4.44     % 12,801,000               

หมวดคาตอบแทน 185,800.00                 146,840.00                 174,800.00                 220,000                     15.91-    % 185,000                     

หมวดคาใชสอย 8,147,409.14              7,821,683.00              7,986,542.43              8,716,600                  4.01      % 9,066,000                  

หมวดคาวัสดุ 3,369,219.40              3,402,304.02              2,835,862.00              3,245,000                  7.70      % 3,495,000                  

หมวดคาสาธารณูปโภค 8,247.57                    67,078.53                  68,182.32                  75,000                      26.67-    % 55,000                      

งบลงทุน 4,637,800.00             3,980,000.00             3,066,700.00             311,100                   100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 4,637,800.00              3,481,000.00              2,505,700.00              311,100                     100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           499,000.00                 561,000.00                 -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน 457,824.00               504,456.00               384,104.00               377,400                   -      % 377,400                   

หมวดเงินอุดหนุน 457,824.00                 504,456.00                 384,104.00                 377,400                     -       % 377,400                     

รวมงาน 21,517,774.11           15,922,361.55           14,516,190.75           18,532,700               3.71     % 19,220,400               



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งานบําบัดน้ําเสีย

งบบุคลากร 518,700.00               -                         -                         964,300                   -      % 819,300                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 518,700.00                 -                           -                           964,300                     -       % 819,300                     

งบดําเนินงาน 2,712,470.00             845,918.00               935,425.00               978,400                   2.09-     % 958,000                   

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       %

หมวดคาใชสอย 2,474,285.00              396,803.00                 509,370.00                 578,400                     3.53-      % 558,000                     

หมวดคาวัสดุ 238,185.00                 449,115.00                 426,055.00                 400,000                     -       % 400,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 3,231,170.00             845,918.00               935,425.00               1,942,700                 8.51-     % 1,777,300                 

รวมแผนงาน 37,014,910.86           35,215,823.73           33,689,175.29           33,245,400               0.56-     % 33,058,200               

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบบุคลากร 3,004,440.00             2,404,776.00             2,163,329.94             2,453,600                 1.50     % 2,490,300                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,004,440.00              2,404,776.00              2,163,329.94              2,453,600                  1.50      % 2,490,300                  

งบดําเนินงาน 282,112.80               341,238.04               492,768.10               770,200                   0.29-     % 768,000                   

หมวดคาตอบแทน 60,700.00                  19,110.00                  20,400.00                  65,000                      -       % 65,000                      

หมวดคาใชสอย 95,423.90                  112,179.47                 295,863.00                 458,800                     5.93      % 486,000                     

หมวดคาวัสดุ 125,988.90                 209,948.57                 176,505.10                 246,400                     11.93-    % 217,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       %

งบลงทุน 63,000.00                 76,900.00                 40,000.00                 37,100                     100.00-  % -                         

หมวดครุภัณฑ 63,000.00                  76,900.00                  40,000.00                  37,100                      100.00-  % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 3,349,552.80             2,822,914.04             2,696,098.04             3,260,900                 0.08-     % 3,258,300                 



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบบุคลากร -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบดําเนินงาน 1,396,692.00             2,609,849.00             388,970.00               1,280,000                 74.22   % 2,230,000                 

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 1,396,692.00              2,609,849.00              388,970.00                 1,280,000                  74.22    % 2,230,000                  

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         640,000.00               480,790.00               333,000                   -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           640,000.00                 480,790.00                 333,000                     -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 1,396,692.00             3,249,849.00             869,760.00               1,613,000                 38.25   % 2,230,000                 

รวมแผนงาน 4,746,244.80             6,072,763.04             3,565,858.04             4,873,900                 12.61   % 5,488,300                 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน 252,692.00               340,609.00               12,960.00                 215,000                   30.23   % 280,000                   

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 252,692.00                 340,609.00                 12,960.00                  215,000                     30.23   % 280,000                     

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน 500,000.00               -                         280,000.00               -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ 500,000.00                 -                           280,000.00                 -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน -                         -                         -                         -                           -      % -                         

หมวดเงินอุดหนุน -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 752,692.00               340,609.00               292,960.00               215,000                   30.23   % 280,000                   



ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประมาณการ

ผลตาง (%)

รายจายจริง

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น -      

งบดําเนินงาน 982,570.03               305,892.00               796,862.80               830,000                   7.23-     % 770,000                   

หมวดคาตอบแทน -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาใชสอย 982,570.03                 305,892.00                 796,862.80                 830,000                     7.23-      % 770,000                     

หมวดคาวัสดุ -                           -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดคาสาธารณูปโภค -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบลงทุน -                         -                         -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

งบเงินอุดหนุน 170,000.00               170,000.00               150,000.00               240,000                   -      % 240,000                   

หมวดเงินอุดหนุน 170,000.00                 170,000.00                 150,000.00                 240,000                     -       % 240,000                     

รวมงาน 1,152,570.03             475,892.00               946,862.80               1,070,000                 5.61-     % 1,010,000                 

รวมแผนงาน 1,905,262.03             816,501.00               1,239,822.80             1,285,000                 0.39     % 1,290,000                 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร 861,060.00               1,994,880.00             2,176,040.00             1,441,900                 3.29     % 1,489,400                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 861,060.00                 1,994,880.00              2,176,040.00              1,441,900                  3.29      % 1,489,400                  

งบดําเนินงาน 855,461.68               696,942.40               559,325.27               638,200                   0.13     % 639,000                   

หมวดคาตอบแทน 26,600.00                  8,400.00                    15,140.00                  10,000                      -       % 10,000                      

หมวดคาใชสอย 458,619.86                 342,680.00                 167,028.63                 333,200                     0.24      % 334,000                     

หมวดคาวัสดุ 135,965.00                 160,001.00                 177,664.10                 95,000                      -       % 95,000                      

หมวดคาสาธารณูปโภค 234,276.82                 185,861.40                 199,492.54                 200,000                     -       % 200,000                     

งบลงทุน -                         -                         159,750.00               -                          - % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           -                           159,750.00                 -                            - % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 1,716,521.68             2,691,822.40             2,895,115.27             2,080,100                 2.32     % 2,128,400                 
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ประมาณการ
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รายจายจริง

งานกอสราง

งบบุคลากร 1,037,685.00             -                         -                         1,202,000                 -      % 1,260,100                 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,037,685.00              -                           -                           1,202,000                  -       % 1,260,100                  

งบลงทุน 16,590,900.00           18,727,200.00           18,528,715.62           23,403,200               46.74-   % 12,464,400               

หมวดครุภัณฑ -                           -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 16,590,900.00             18,727,200.00             18,528,715.62             23,403,200                 46.74-    % 12,464,400                 

รวมงาน 17,628,585.00           18,727,200.00           18,528,715.62           24,605,200               44.22-   % 13,724,500               

รวมแผนงาน 19,345,106.68           21,419,022.40           21,423,830.89           26,685,300               40.59-   % 15,852,900               

แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสัตว

งบบุคลากร 198,840.00               279,420.00               280,955.00               585,300                   1.14     % 592,000                   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 198,840.00                 279,420.00                 280,955.00                 585,300                     1.14      % 592,000                     

งบดําเนินงาน 799,073.80               659,382.89               622,199.83               726,800                   9.05-     % 661,000                   

หมวดคาตอบแทน 19,600.00                  9,600.00                    41,600.00                  28,400                      29.58-    % 20,000                      

หมวดคาใชสอย 528,914.00                 428,983.05                 387,795.00                 458,400                     2.09      % 468,000                     

หมวดคาวัสดุ 152,975.00                 120,899.75                 105,145.00                 150,000                     31.33-    % 103,000                     

หมวดคาสาธารณูปโภค 97,584.80                  99,900.09                  87,659.83                  90,000                      22.22-    % 70,000                      

งบลงทุน -                         639,000.00               -                         -                         -      % -                         

หมวดครุภัณฑ -                           639,000.00                 -                           -                           -       % -                           

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง -                           -                           -                           -                           -       % -                           

รวมงาน 997,913.80               1,577,802.89             903,154.83               1,312,100                 4.50-     % 1,253,000                 

รวมแผนงาน 997,913.80               1,577,802.89             903,154.83               1,312,100                 4.50-     % 1,253,000                 

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดงบกลาง 54,951,795.92             50,863,446.59             52,668,296.03             57,915,300                 10.66    % 64,086,700                 

รวมงาน 54,951,795.92           50,863,446.59           52,668,296.03           57,915,300               10.66   % 64,086,700               

รวมแผนงาน 54,951,795.92           50,863,446.59           52,668,296.03           57,915,300               10.66   % 64,086,700               

รวมทุกแผนงาน 235,038,939.85         228,136,469.01         221,819,003.38         254,000,000             1.57-     % 250,000,000             



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท แยกเป็น 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 64,086,700 บาท
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งบกลาง รวม 64,086,700 บาท
งบกลาง รวม 64,086,700 บาท
ค่าชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 2,463,000 บาท

1. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรั้ว
สํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร ตั้งไว้ 109,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้าง
รั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตามสัญญา
เงินกู้เลขที่ 851/9/2554  ลงวันที่  27  ตุลาคม 2553 วงเงิน
กู้  1,462,000  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2566  ปี
ที่ 3 เป็นเงิน 109,117.16 บาท
2. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์
โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อระบายน้ํา  ค.ส
.ล.ถนนแสงทองและปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตั้ง
ไว้  1,508,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 ก่อสร้าง
ปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาดยาง  ถนน
ราชนิกูล  ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 937/95/2554  ลงวันที่ 4
  กรกฎาคม 2554  วงเงินกู้  21,511,000  บาท งบประมาณส่ง
ใช้ในปีงบประมาณ  2566  ปีที่ 3 เป็นเงิน 1,508,604.73
 บาท     
3. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างอาคารหอ
ประชุมอเนกประสงค์  ตั้งไว้ 845,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อ
สร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ตามสัญญาเงินกู้ เลข
ที่ 1099/106/2555 ลงวันที่ 4  เมษายน 2555  วงเงิน
กู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2566
  ปีที่ 3 เป็นเงิน 845,046.49 บาท 
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 407,400 บาท

1.  ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
รั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อ
สร้างรั้วสํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตั้งไว้  11,400
 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อ
ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตาม
สัญญาเงินกู้ เลขที่ 851/9/2554  ลงวันที่ 27  ตุลาคม 2553  วง
เงินกู้  1,462,000  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2566
 ปีที่ 3 เป็นเงิน 11,327.77 บาท
2.  ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2  ก่อสร้าง
ปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา  คสล.ถนนแสงทอง และปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยาง  ถนนราชนิกูล  ตั้งไว้ 241,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อ
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2  ก่อ
สร้างปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาด
ยาง  ถนนราชนิกูล  ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 937/95/2554  ลงวัน
ที่ 4  กรกฎาคม 2554  วงเงินกู้  21,511,000  บาท งบประมาณ
ส่งใช้ในปีงบประมาณ  2566  ปีที่ 3 เป็นเงิน 240,914.24 บาท  
3. ส่งเงินค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้าง
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  ตั้งไว้ 135,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อ
ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ตามสัญญาเงินกู้เลข
ที่ 1099/106/2555 ลงวันที่ 4 เมษายน 2555 วงเงิน
กู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2566
  ปีที่ 3 เป็นเงิน 134,948.35 บาท  
4. ส่งเงินชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีการ
กู้เงินใหม่  ตั้งไว้  20,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ในกรณีอยู่ระหว่างการทําสัญญาที่จะต้องชําระจ่าย
ก่อน เป็นเงิน 20,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 798,000 บาท

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  700,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในอัตราร้อยละ 5
 ของค่าตอบแทนของพนักงาน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่
ได้รับค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการคํานวณ    
(ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับเงินค่าจ้างจาก
เทศบาลประจําปีงบประมาณ 2566 x 5/100)          
(15,545,460 - 1,138,020 - 751,260) = 13,656,180 บาท
= 13,656,180 x 5 / 100 = 682,809 บาท 
ขอตั้งจ่าย  700,000 บาท
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 60,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในอัตราร้อยละ 5
 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างที่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากสํานักงบประมาณ (เงิน
อุดหนุน)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557, หนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยว
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กับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการคํานวณ (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับ
เงินค่าจ้างจากเงินอุดหนุน  ประจําปีงบ
ประมาณ 2566 x 5 /100) 
(1,138,020 x 5 / 100 = 56,901 บาท) 
ขอตั้งจ่าย  60,000  บาท   
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้ 38,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราวที่ได้รับค่าตอบแทนจากสํานักงบประมาณ (เงินอุด
หนุน) ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557,  หนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการคํานวณ (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่รับ
เงินค่าจ้างจากเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2566 x 5 /100)
751,260 x 5 / 100 = 37,563 บาท  ขอตั้งจ่าย  38,000 บาท  
     
     
     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
 เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บ ปวย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางาน
ให้นายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้ง
ปี (มกราคม-ธันวาคม) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานจ้างเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30
 เมษายน 2562 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ มท 0023.2/ว
 11042 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 36,061,200 บาท

โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น  36,061,200
  บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อายุหกสิบปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกําหนดอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 4,270 ราย และผู้สูง
อายุที่จะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505-
1 กันยายน 2506) จํานวน 284 ราย รวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น 4,554
 ราย ดังนี้ 
1) อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 600
 บาท/เดือน จํานวน 2,573 ราย 
2) อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 700
 บาท/เดือน จํานวน 1,377 ราย  
3) อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 800
 บาท/เดือน จํานวน 533 ราย 
4) อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 1,000
 บาท/เดือน จํานวน 71 ราย   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว 2373
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 11,740,800 บาท

โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ รวมทั้งสิ้น  11,704,800 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ สําหรับคน
พิการที่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคนพิการ และมีคนพิการมา
ลงทะเบียนเพิ่มเดือนละ 15 ราย รวมเป็น 1,208 ราย ในอัตรา ดัง
นี้
1. คนพิการที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 1,000
 บาท/เดือน จํานวน 60 ราย
2. คนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 800
 บาท/เดือน จํานวน 1,148 ราย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว 2373
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และแนวทางการ
จ่ายเงินเบี้ยคนพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 300,000 บาท

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ที่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม รวมทั้งสิ้น  300,000  บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ปวยเอดส์  สําหรับผู้ปวยเอดส์ที่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ผู้ปวยเอดส์ ในอัตรา 500 บาท/เดือน จํานวน 50 ราย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 2373 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

     
     
     
     

เงินสํารองจ่าย จํานวน 1,067,800 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1179
 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563  
                            
     
     
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:58 หน้า : 10/292



รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาล เช่น ค่า
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ค่าตีเส้นจราจร แผงเหล็ก ป้ายจราจรสี
ทาถนน และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จําเป็นในการจัดการจราจร และ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งที่ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง และเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สัญญาณไฟ
จราจร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการจราจร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร  
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท
.ท.

จํานวน 202,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) เป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของราย
รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท 
วิธีคํานวณ  
(รายรับจริง  2564 -  เงินอุดหนุน 2564) 
222,294,634.51 - 101,000,500 = 121,294,134.51 บาท
121,294,134.51  x 1 
                6  x   100
= 121,294,134.51 x 0.00167 
=  202,561.20  บาท   
จึงขอตั้งจ่าย 202,800  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว
 2999  ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ค่าบํารุงสมาคม  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 5,612,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบําเหน็จของลูกจ้างประจํา จํานวน  18
  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. นางประนอม ภิรมย์กิจ  เดือนละ 17,000 บาท  
15. นายสุขุม  สมีน้อย  รับบําเหน็จปกติ  910,000  บาท
16. นายวัฒนา  จันทร์ภักดี  รับบําเหน็จปกติ   1,200,000  บาท
17. นายสุชาติ  ศรีรัตน์  รับบําเหน็จปกติ  910,000  บาท
18. นายบรรพต  นิสยันต์  รับบําเหน็จปกติ  455,500  บาท 
รวมบําเหน็จรายเดือน เป็นเงิน 177,993 x 12 = 2,135,916
 บาท           
รวมบําเหน็จปกติ ลําดับที่ 15-18 เป็นเงิน  3,475,500  บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,611,416 บาท 
จึงขอตั้งจ่ายเป็นเงิน  5,612,000  บาท      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:58 หน้า : 14/292



เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อสมทบกองทุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ที่ประชาชนในชุมชนร่วมกันจัดตั้งขึ้น เป็นการสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใน
เรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่  เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ด้อยโอกาส เป็น
ระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0891.4/ว 2502
  ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และ
ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ว่าด้วยการ
ดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2564 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 4,190,900 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ในปีงบประมาณนั้นๆ โดยไม่
รวมรายจ่ายจากพันธบัตร เงินกู้ที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทั่ว
ไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
วิธีคํานวณ 
(ประมาณการรายรับประจําปี  2566   -  เงินอุดหนุน 2566)
250,000,000 - 110,306,500  = 139,693,500  
=   139,693,500  X   3/100  
=   4,190,805 บาท     
ตั้งจ่ายไว้     4,190,900 บาท      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 6 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

     
     
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:58 หน้า : 16/292



เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม หรือองค์กร
ประชาชนดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่
และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มี
ความเสี่ยง และกลุ่มผู้ปวยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยส่ง
เสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดย สปสช.จะสนับสนุน 45
 บาท ต่อหัวประชากรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (45 บาท x 
จํานวนประชากรกลางปี) โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะต้องสมทบ
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (กรณีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูง
กว่า 20 ล้านบาท)
วิธีการคํานวณ
45 บาท x จํานวนประชากรกลางปี 
= 45 x 27,088 = 1,218,960 บาท
สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 = 609,480 บาท  
ขอตั้งจ่าย 700,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพข้าราชการที่ตายในระหว่างรับ
ราชการและปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
    
     
     

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้างที่ตายในระหว่างรับ
ราชการและปฏิบัติหน้าที่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจําที่ตายในระหว่างรับ
ราชการและปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 25,098,800 บาท

งบบุคลากร รวม 18,477,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,154,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ตําแหน่งนายกเทศมนตรี  และตําแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี 3 อัตรา รวม 4 อัตรา รายได้ของเทศบาล หมาย
ถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ตั้งแต่ 100 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 300 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล  ดัง
นี้  
- นายกเทศมนตรี  เดือนละ 45,000 บาท 
- รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 24,720  บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  และตําแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี 3 อัตรา รวมจํานวน 4 อัตรา รายได้ของ
เทศบาล หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้ว
มา ตั้งแต่ 100  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  300  ล้านบาท  จะต้องจ่าย
เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารเทศบาล ดังนี้  
- นายกเทศมนตรี  เดือนละ  9,000  บาท
- รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,750  บาท      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารเทศบาล ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรี และตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี 3 อัตรา รวม
จํานวน 4 อัตรา  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริง ของปี
งบประมาณที่แล้วมา  ตั้งแต่ 100  ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้าน
บาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร ดังนี้ 
- นายกเทศมนตรี  เดือนละ  9,000  บาท 
- รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,750  บาท                 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 459,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา และเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา รายได้
ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริง ของปีงบประมาณที่แล้ว
มา  ตั้งแต่ 100  ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท จะต้องจ่าย
เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 2  อัตรา  และ
เลขานุการนายเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ดังนี้   
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 11,250  บาท 
- เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ  15,750 บาท        
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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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  รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่แล้วมา ตั้งแต่ 100  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  300 ล้าน
บาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้   
- ประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  24,720  บาท    
- รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  20,250  บาท    
- สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ  15,750  บาท       
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 12,323,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,254,900 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 7,681,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 16 อัตรา เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 2,573,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 6 อัตรา เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 388,800 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 321,600 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานท้องถิ่น ระดับสูง) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  10,000
  บาท  รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง) จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ  5,600 บาท เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกอง การเจ้า
หน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา  ใน
อัตราเดือนละ 5,600  บาท เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน
   
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 478,800 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 375,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับสูง) ในอัตราเดือนละ  10,000 บาท จํานวน 1
 อัตรา รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ใน
อัตราเดือนละ  5,600 บาท จํานวน 2 อัตรา หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ในอัตราเดือน
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ละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา  และหัวหน้าฝาย (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3
 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการเจ้า
หน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จํานวน  1 อัตรา  ใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท  และตําแหน่งหัวหน้าฝาย (นักบริหาร
งานทั่วไป ระดับต้น) จํานวน  2 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,116,600 บาท
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- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 625,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป และเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงาน
จ้างสําหรับเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 2 อัตรา รวม 5 อัตรา  
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 490,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป และเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงาน
จ้างสําหรับเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน  1  อัตรา รวมจํานวน  3  อัตรา       
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง กองการเจ้า
หน้าที่ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
         

    
     

งบดําเนินงาน รวม 6,411,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 267,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 65,000 บาท

1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
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- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้  5,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท  0818.2/ว 4289 ลงวัน
ที่ 22 กรกฎาคม  2563        
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี  
- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ
. 2557
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่า
ตอบแทนการออกข้อสอบ หรือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆที่มีสิทธิ
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล 
- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ที่สภา
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประชุมและนอกสมัย ประชุมซึ่ง
ตามปกติเบิกจ่ายในคนละ  250  บาท/วัน และให้ประธาน
กรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ย
ประชุม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562

              

     
     
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
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- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   

     
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 3,706,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 408,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 3
 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลช่วย
งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 8,500 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
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ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 204,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2
 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานและอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 510,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
สํานักงานเทศบาลหลังใหญ่  ทั้งชั้นบน – ชั้นล่าง อาคารกองการ
ศึกษาชั้นบน อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ชั้นบน- ชั้น
ล่าง พร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาด จํานวน 5 อัตราๆละ 8,500
 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเลขานุการ จํานวน 204,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเลขานุการ จํานวน 2 อัตราๆ
ละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 115,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่า
จ้างเหมาสูบน้ํา, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ, ค่า
ซักฟอก, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ, ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา, ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าทําสําเนา
เอกสาร เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ, ค่าจัดทําโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 210,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 150,000  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
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ 
- สํานักปลัดเทศบาล 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

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่
กรณีที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากเทศบาล หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 290,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถยนต์  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ให้แก่
คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ
  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม   
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 250,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไป
ราชการไปอบรม ไปประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํา
นองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลของกองการเจ้าหน้าที่  ที่มีคํา
สั่งให้ไปราชการไปอบรม ไปประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ  อย่างอื่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
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โครงการกฎหมายควรรู้ (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 30,000 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. 2566-2570) หน้าที่ 208
 ลําดับที่ 8           
     
     
     

โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น (กองการเจ้าหน้าที่) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร เกียรติบัตรในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  จนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และเพื่อเป็น
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –2570) หน้าที่ 213
 ลําดับที่ 18
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โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ ตรา
สัญลักษณ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อใช้ในการประดับ ตกแต่ง
ในวันสําคัญของชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่ง
เสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 209
 ลําดับที่ 10
     
     
     
     

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (สํานักปลัดเทศบาล) 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 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 209
 ลําดับที่ 11
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล) 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
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 210
 ลําดับที่ 12

     
     
     
     

โครงการถนนคนเดินตั๊วเนาะเมืองไผ่ (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินตั๊วเนาะ
เมืองไผ่ ซึ่งจัดเป็นประจําทุกวันอาทิตย์ ประจําปี 2566 เช่น ค่าจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าซ่อมบํารุงไฟฟ้า ค่า
ไฟฟ้า และสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตลาดถนนคนเดินเพลินเมือง
ไผ่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่ง
เสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1
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โครงการถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนใส่ใจสิ่งแวด
ล้อม ณ ถนนเจนจบทิศ ประจําปี 2566 เช่น ค่าจัดทําป้ายและสิ่ง
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่ง
เสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 184
 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง (กอง
การเจ้าหน้าที่)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 211
 ลําดับที่  15
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง (กองการเจ้าหน้าที่)

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยมีค่า
ใช้จ่าย ดังนี้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถาน
ที่ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 212
 โครงการที่ 16
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 690,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 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 การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งาน  6 ปีขึ้น
ไป หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 608,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 80,000 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562   
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 55,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 55,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง กรอบรูป ถังขยะ
แบบขาตั้ง อ่างล้างจาน ถังน้ํา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
งานบ้านงานครัว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง กรอบรูป ถังขยะ
แบบขาตั้ง อ่างล้างจาน ถังน้ํา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
งานบ้านงานครัว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา นั่งร้าน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย น้ํา
กลั่น และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,830,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลในที่สาธารณะ  และ
อาคารสถานีย่อยมิตรภาพให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
บ้านไผ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักงานเทศบาลในที่สาธารณะ หอ
ประชุมอาคารอเนกประสงค์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
       
     
     
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     
     
     
     

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 50,000 บาท

- สํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนหรือต่อโดเมนเนม (Domain Name) 
ค่าเช่าพื้นที่สําหรับจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ (Hosting) ระบบ Cloud 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กสทช. ที่ สทช 2003/ว 20797 ลง
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ (โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สํานักปลัด
เทศบาล)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการจัด
ตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 4   
     

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีประจําปี 2566 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 5    
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
มูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 188
 ลําดับที่ 1      
     
     
     

อุดหนุนสมาคมปุงเถ่ากงม่า (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์สมา
คมปุงเถ่ากงม่าบ้านไผ่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 188
 ลําดับที่ 2     

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 188
 ลําดับที่ 3     
     
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:58 หน้า : 55/292



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 6,098,500 บาท
งบบุคลากร รวม 3,787,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,787,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,986,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 7 อัตรา เป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่ม
เติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน
      
       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และ
ตําแหน่งหัวหน้าฝาย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2
 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 575,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
  อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 54,900 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ พนักงานจ้างตามภารกิจ 2
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา รวมจํานวน 3
 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 2,311,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
             
     
    
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,432,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ของงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น และงานบริการ
และเผยแพร่วิชาการ รวมจํานวน 1 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อ
เดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   
     

รายจ่ายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลงานของเทศบาล 
และประเพณีท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์,แผ่น
ปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน,วีดิทัศน์, รายงานผล การดําเนินงาน
ของเทศบาลฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปทราบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการเช่าพื้นที่สําหรับจัดเก็บข้อมูล
เว็ปไซต์  ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม  ค่าดําเนินการปรับปรุง พัฒนา
เว็บไซต์  เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 
     
     
     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจัด
ทําสื่อโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา และค่า
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 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 50,000 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 50,000 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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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม จํานวน 80,000 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, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 205
 ลําดับที่ 3  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 207
 ลําดับที่ 7 
     
     
     
     

โครงการอบรมทิศทางการพัฒนาและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 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. 2566-2570) หน้าที่ 206
 ลําดับที่ 5 
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 206
 ลําดับที่ 6 
     
     
     
     

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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
     
     
     
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:58 หน้า : 66/292



ค่าวัสดุ รวม 299,000 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
    
  
     
    
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     
     
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
         
          
     
     
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

     
     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้กับระบบเสียงไร้สาย จํานวน 88 จุด ที่
ติดตั้งที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 450,000 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 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
      
     
     
     

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนโดเมนเนม
 (Domain Name) ค่าเช่าพื้นที่สําหรับจัดเก็บข้อมูลเว็บไซ
ต์ (Hosting) ระบบ Cloud และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งานบริหารงานคลัง รวม 8,191,800 บาท
งบบุคลากร รวม 5,871,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,871,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,448,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน กองคลัง จํานวน 13 อัตรา  เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 73,900 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ  ตั้ง
ไว้  6,700  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน
- ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  67,200
  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งหัวหน้า
ฝาย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,138,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลังของ
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4  อัตรา รวม 8 อัตรา เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
             
           
        
     
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง กองคลัง จํานวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
   
    
     
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:58 หน้า : 75/292



งบดําเนินงาน รวม 2,320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 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 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของกองคลังที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

    
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการผู้ได้รับ
บํานาญส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม จํานวน 408,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จํานวน 1 อัตรา  และตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่สํารวจครัวเรือนและเขียนใบเสร็จ จํานวน 3
 อัตรา รวม 4 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    
     

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล งานผลประโยชน์ฯ 1 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อ
เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล เช่น ค่าจัดทําสื่อโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์/ไฟฟ้า/น้ําประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนการเช่า ค่าเบี้ยประกัน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายอื่น
สําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
           
     
     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 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 50,000 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 200,000 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. 2566-2570) หน้าที่ 203
 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. 2566-2570) หน้าที่ 204
 ลําดับที่ 2          
     
     

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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   
     
     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     
     
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     
     
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        
    
     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1 ,2,3 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    
     
     
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาตลาดสดเทศบาล 1, 2,3  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   
     
     
     

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 393,600 บาท
งบบุคลากร รวม 393,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 393,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จํานวน 1
 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่ม
เติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 2,779,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,122,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,122,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 532,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
     
   
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 589,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน  2 อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต
. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5)  
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งบดําเนินงาน รวม 1,657,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
             
     
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของงานเทศกิจที่มีสิทธิเบิก
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,419,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างตีเส้นจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างตีเส้นจราจรในเขต
เทศบาล เช่น จ้างตีเส้นทางม้าลาย ตีเส้นจอดรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เส้นแบ่งทางเดินรถ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าในตลาด จุดผ่อนผัน หาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการที่
น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จํานวน 1,020,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัด
ระเบียบการจําหน่ายสินค้าในตลาด จุดผ่อนผัน หาบเร่แผง
ลอย รวมทั้งกิจการที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ จํานวน 10 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 

   
     
     
     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล เช่น ค่าจัดทําสื่อโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์/ไฟฟ้า/น้ําประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนการเช่า ค่าเบี้ยประกัน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายอื่น
สําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

     
     
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:58 หน้า : 90/292



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

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

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 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 160,000 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.2566-2570) หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 1              
     
     
     

โครงการเทศกิจ School Care จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกิจ School Care เช่น ค่า
จัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยาการ และราย
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริม
สร้างวินัยจราจร เช่น จัดอบรม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยา
การ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 2
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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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562  

     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 131,000 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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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 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
      
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ
ห้องควบคุม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 6,932,800 บาท
งบบุคลากร รวม 5,277,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,277,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,070,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 4 อัตรา  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
  
     
     
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,256,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  4
  อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5)  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงิน
เดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตามตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวัน
ที่ 2 ตุลาคม 2550 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้
รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหน่ง พ.ศ. 2550  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,649,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างงานป้องกันฯของ
เทศบาลฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา และพนักงาน
จ้างทั่วไป  จํานวน 16 อัตรา  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 264,000 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างเทศบาล สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดเทศบาล เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
    
     
     
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:58 หน้า : 99/292



งบดําเนินงาน รวม 1,595,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

ค่าปวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการปฏิบัติหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบ
ร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
     
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของงานป้องกันฯที่มีสิทธิเบิก
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
 
     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เทศบาล เช่น ค่าจัดทําสื่อโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์/ไฟฟ้า/น้ําประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนการเช่า ค่าเบี้ยประกัน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายอื่น
สําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่ได้รับคําสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ             
- 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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โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร. จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสถาปนาวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 2566 ในวันที่ 22
 มีนาคม 2566 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สําหรับเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนที่มาร่วมกิจกรรม และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 195
 ลําดับที่ 6          
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โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 2 ครั้งๆละ 1 วันตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 198
 ลําดับที่ 12      
    
     
     

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดตาม
โครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเฝ้าระวัง
แก้ไขยาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดย
การอบรมให้ความรู้ตามกิจกรรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกับ
คืน เป็นการจัดกิจกรรมวันยาเสพติดโลก จัดประชุมประชาคม
ประชาชนและคณะทํางาน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.3/ว 14806 ลง
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนว
คิดชีวิตใหม่โครงการกิจกรรมชุนชนอุ่นใจ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 197
 ลําดับที่ 10
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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 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 196
 ลําดับที่ 7      
   
     
     

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสา
สมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่ดําเนิน
โครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาจัดเลี้ยง
อาหารและเครื่องดื่ม ๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัค
ป้องกันภัยฝายพลเรือนพ.ศ.2553         
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1  
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โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 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. 2566-2570) หน้าที่ 196
 ลําดับที่ 8                  
     
     
     

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสําหรับผู้เข้ารับการอบรม โดย
จัดการอบรม จํานวน 2 รุ่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากรและเจ้า
หน้าที่ที่ดําเนินโครงการ ค่าปากกา ค่าแฟ้ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ           
- เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ
.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 2
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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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
     
     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
         
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
         
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ําดับ
เพลิง(เชื่อมต่อกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์
ดับไฟปา ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

    

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานป้องกันฯ อาคารสถานีย่อย
มิตรภาพ ศูนย์อปพร. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักงานป้องกันฯ อาคารสถานีย่อย
มิตรภาพ ศูนย์อปพร. ให้การประปาส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  
     
     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 18
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อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอบ้านไผ่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 199
 ลําดับที่ 17        
     
     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,504,600 บาท

งบบุคลากร รวม 4,440,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,440,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,375,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่ม
เติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน
   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าฝาย ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ก
.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 1927 ลงวันที่ 3
 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงิน
เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 852,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ พนักงานขับรถ
ยนต์ จํานวน  2  อัตรา , ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1
 อัตรา, ผู้ช่วยสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา  รวม 4 อัตรา เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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งบดําเนินงาน รวม 2,064,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งไว้ 10,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 2140 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผล
งานฯ  ตั้งไว้ 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 628 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552    
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯ และลูกจ้าง
ประจํา ที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวัน
หยุดราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 21,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 109,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลของ
กองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

     

ค่าใช้สอย รวม 1,621,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการครูจ้างสอน จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับครูจ้างสอน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 4 อัตรา ๆ ละ 10,000 บาทต่อเดือน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
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ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 204,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูล จํานวน 2 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร
ศูนย์เยาวชนฯ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
   

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในงานราชการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งประปา ติดตั้ง
ไฟฟ้า ติดตั้งโทรศัพท์ของกองการศึกษา, ห้องสมุดฯ, โรงเรียน
สังกัดเทศบาล 2 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลทั้ง 3
 แห่ง และอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 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 100,000 บาท

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

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ที่มีคําสั่งให้ไปราชการไป
อบรม ไปประชุมสัมมนาในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการเครือข่ายทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเครือข่ายทางการ
ศึกษาระหว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่กับองค์กรหรือสถาบัน
พัฒนาการศึกษาอื่น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทําเกียรติ
บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น การแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคและระดับ
ประเทศพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา เช่น ค่า
วัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ การเรียน การสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุโฆษณา
เผยแพร่ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ,พนักงานครู
เทศบาล , นักเรียน , พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้างฯ  ที่ร่วม
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา และเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 156
 ลําดับที่ 40    
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดู
งาน

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  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าจ้าง
เหมาอาหาร  อาหารว่าง  น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 4   
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โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์สวมหมวก
นิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากรในการฝึกอบรม  การประชุมชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม  การประชุมชี้แจง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ  สําหรับ
พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้าง คณะกรรมการสถาน
ศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล   คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของ
เทศบาล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วม
โครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2   

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:59 หน้า : 123/292



โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ
กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมสัมมนาและการ
ประชุมชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ค่าของ
สัมมนาคุณในการ ศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 160
 ลําดับที่ 53   
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 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 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 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 ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ตะกร้อ ตาข่าย
กีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา  และวัสดุสิ่งของ
อื่นๆที่จัดเป็นวัสดุกีฬา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์และงานระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet) ตามโครงการเครือข่าย Internet ตาม
หนังสือที่ มท 0808.3/ว2351 ลว.10 ก.ค.2546 ข้อ 7.2 ค่าสื่อ
สารผ่านดาวเทียมและค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 60,143,100 บาท
งบบุคลากร รวม 34,930,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 34,930,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,213,300 บาท

- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 21,131,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 49
 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 4,081,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 11
 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,637,900 บาท

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 2,436,300
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงิน
เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว้ 201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 3,727,100 บาท

- เงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 3,063,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เงินวิทยฐานะของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 663,600
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 3 แห่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,192,900 บาท

1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ตั้ง
ไว้ 1,390,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของ
เทศบาล และเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามผลการประเมินการปฏิบัติ
งาน  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู จํานวน  5  อัตรา, ครู (สอนเด็ก
อนุบาล) จํานวน 1  อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี จํานวน  2  อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1
 อัตรา  รวม 9 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 679,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของ
เทศบาล และเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามผลการประเมินการปฏิบัติ
งาน ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จํานวน 4
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 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1  อัตรา  รวม 5 อัตรา ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 2 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) ตั้งไว้ 324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) ของ
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2 อัตรา และโรงเรียนเทศบาล 2
 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 1 อัตรา รวม 3 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 690,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติ
หน้าที่ในงาน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 5 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 158,800 บาท
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1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 110,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 5 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) ตั้ง
ไว้ 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานทั่ว
ไป (ภารโรง)  จํานวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศพด.) ตั้ง
ไว้ 700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจของเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานทั่วไปของเทศบาล ตั้ง
ไว้ 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานทั่วไป
ของเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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งบดําเนินงาน รวม 16,621,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 89,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 53,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 10,153,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จํานวน 612,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2  อัตรา  ,  โรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน  1  อัตรา, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง ๆ ละ 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อ
เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 306,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความ
ปลอดภัย โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน  1 อัตรา, โรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 1 อัตรา และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 3 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อ
เดือน    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 574,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 153
 ลําดับที่ 32

โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบ
ประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 150
 ลําดับที่ 25
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โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 375,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 153
 ลําดับที่ 31

โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 27,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 150
 ลําดับที่ 24
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โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,279,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 151
 ลําดับที่ 27

โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 306,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1
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โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม : Top Up) จํานวน 163,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 151
 ลําดับที่ 28

โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 112,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับชั้น
อนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาตอน
ต้น ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 142
 ลําดับที่ 7
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โครงการค่าหนังสือเรียน จํานวน 714,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 152
 ลําดับที่ 29

โครงการค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 18,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148
 ลําดับที่ 21
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โครงการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 3,192,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน  2  แห่ง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 154
 ลําดับที่ 33

โครงการค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 926,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 154
 ลําดับที่ 34
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โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 367,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 152
 ลําดับที่ 30

โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 18,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 149
 ลําดับที่ 23
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  น้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง  ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
มหรสพ  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าอาหารทําการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 155
 ลําดับที่ 39      

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
นําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่า
วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน  ค่าเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําแข็ง ค่าเช่าเหมายาน
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบ
แทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 156
 ลําดับที่ 41           
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ค่าวัสดุ รวม 5,777,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,522,700 บาท

1. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้ง
ไว้ 1,456,400 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 จะเบิก
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 155
 ลําดับที่ 36   
2. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 3,721,300 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 จะเบิก
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 3      
3. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ตั้งไว้ 345,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (ทั้งนี้ จะเบิก
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 155
 ลําดับที่ 38     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุการ
เกษตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะยูโด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุการศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 2 แห่ง เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาลให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ทั้ง 2 แห่ง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์และงานระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet) ตามโครงการเครือข่าย Internet ตาม
หนังสือที่ มท 0808.3/ว2351 ลว.10 ก.ค.2546 ข้อ 7.2 ค่าสื่อ
สารผ่านดาวเทียมและค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,591,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,591,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 8,311,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 8
 แห่ง   ได้แก่ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ,โรงเรียน
หนองลุมพุก, โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา,โรงเรียนวัดจันทร์
ประสิทธิ์,โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแก้ว
อุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่, โรงเรียนบ้านเกิ้ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากสํานักงบประมาณ และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2       

อุดหนุนโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้าที่ 159 ลําดับ
ที่ 49
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อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้าที่ 158 ลําดับ
ที่ 48

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกิ้ง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้าที่ 157 ลําดับ
ที่ 45

อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้าที่ 158 ลําดับ
ที่ 47

อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้าที่ 157 ลําดับ
ที่ 44
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้าที่ 159 ลําดับ
ที่ 51

อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้าที่ 159 ลําดับ
ที่ 50

อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้าที่ 158 ลําดับ
ที่ 47
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 509,000 บาท
งบบุคลากร รวม 253,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 253,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 253,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและเงินที่
ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ตําแหน่ง  ผู้ช่วย
บรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบดําเนินงาน รวม 206,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ในงาน
รักษาความปลอดภัย ของศูนย์เรียนรู้ของเทศบาล (ห้อง
สมุด) จํานวน 1 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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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  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้าที่ 156
 ลําดับที่ 42 

ค่าวัสดุ รวม 35,000 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 ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระเปา ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะยูโด และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุการศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 19,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์เรียนรู้เทศบาล (ห้อง
สมุด) , สนามเทนนิส , ลานกีฬาอเนกประสงค์ (โนนสว่าง) เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาลให้กับ ศูนย์เรียนรู้
เทศบาล (ห้องสมุด) , สนามเทนนิส , ลานกีฬา
อเนกประสงค์ (โนนสว่าง) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
      

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ขอนแก่น ในการดําเนินโครงการค่ายวิทย์เยาวชนคนรักษ์สิ่งแวด
ล้อม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 160
 ลําดับที่ 52       
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,885,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,809,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,809,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,129,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จํานวน  5
  อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)

     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม ในอัตราเงินเดือนละ 5,600  บาท จํานวน  1
  อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และ
ตําแหน่งหัวหน้าฝาย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3
 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 326,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 1  อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต
. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างตามภารกิจ 1
 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,500 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 1,076,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ เงินทํา
ขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
           
     
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
ตามความจําเป็นและเร่งด่วน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์  พยาบาล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    
     
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจําของกองสาธารณสุขฯที่มีสิทธิเบิก
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 588,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 306,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลและงานต่างๆด้านธุรการ  จํานวน  3 อัตราๆ
ละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          
     

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทําความ
สะอาดสํานักงาน อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชั้น
บน-ล่าง รวมทั้งห้องสุขา ทั้งหมดในอาคาร  จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา  ค่าจ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์
สิ่งของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     
     
     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 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 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 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  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
 
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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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  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:59 หน้า : 162/292



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
         
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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งานโรงพยาบาล รวม 2,845,200 บาท
งบบุคลากร รวม 755,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 755,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 737,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนจํานวน  2  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
     
       

     
     
     
     

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 1,310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท       
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วย
ราชการ เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนแพทย์  พยาบาล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
    
     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 1,209,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการพ่นสารเคมีและควบคุมโรค จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพ่น
สารเคมีและควบคุมโรค จํานวน 2 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อ
เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  
ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และที่เกี่ยวกับภารกิจ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
             
    
     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 500,000 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. 2566-2570) หน้าที่ 136
 ลําดับที่ 7     
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:59 หน้า : 167/292



โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแกนนําสุขภาพและทัศนศึกษา
ดูงาน

จํานวน 500,000 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. 2566-2570) หน้าที่ 136
 ลําดับที่ 6

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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

     

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. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
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. ชุมชนตลาด 1, 2, 3 จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพฯ
  3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
5. ชุมชนศรีหมอนพัฒนา จํานวน  20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
6. ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
7. ชุมชนเจนจบทิศ  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
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  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
8. ชุมชนอุตรนคร  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
9. ชุมชนส่วนราชการ  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
10. ชุมชนประเสริฐแก้ว จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
11. ชุมชนหลักสิบสี่ จํานวน  20,000   บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
12. ชุมชนศาลเจ้า 1 จํานวน   20,000   บาท
   1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
13. ชุมชนศาลเจ้า 2 จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
14. ชุมชนสมหวังสังวาลย์ จํานวน   20,000  บาท
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  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
15. ชุมชนสมหวังสังวาลย์ 2 จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
16. ชุมชนสมประสงค์พัฒนา จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
17. ชุมชนโนนสว่าง จํานวน   20,000  บาท
  1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
18. ชุมชนโนนสะอาด จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
19. ชุมชนคลองชลประทาน จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
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20. ชุมชนห้วยทราย จํานวน  20,000  บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
21. ชุมชนหนองแคน  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
22. ชุมชนบ้านไผ่เก่า จํานวน  20,000  บาท
  1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
23. ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
24. ชุมชนสุมนามัย จํานวน  20,000  บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
25. ชุมชนพระธรรมสาร  จํานวน  20,000  บาท
 1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
26. ชุมชนขนมจีน 2000 จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
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  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
27. ชุมชนแสงทองประชาสรรค์ จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
28. ชุมชนกกแดง จํานวน   20,000  บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
29. ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
30. ชุมชน บขส. จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
31. ชุมชนปอบิด จํานวน  20,000 บาท
  1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  2. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเท
32. ชุมชนโพธิ์สวรรค์  จํานวน  20,000 บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
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ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
33. ชุมชนบ้านข่าพัฒนา จํานวน   20,000   บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
34. ชุมชนศรีบุญเรือง  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
35. ชุมชนโนนสวรรค์ จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
36. ชุมชนหนองลุมพุก จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
37. ชุมชนแก้วทรานี จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
38. ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา  จํานวน 20,000 บาท
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
39. ชุมชนหมู่สี่พัฒนา จํานวน 20,000 บาท
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  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 134
 ลําดับที่ 4

 

     
    
     
     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,004,500 บาท
งบบุคลากร รวม 895,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 895,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 775,100 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 2 อัตรา  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)

 
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา   เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
        
     

งบดําเนินงาน รวม 109,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วย
ราชการ เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว เงิน
รางวัล              
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของ
พนักงานและลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
ตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

     
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของกองสาธารณสุขฯ ที่มี
สิทธิเบิกได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 85,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการทํา
อุปกรณ์สิ่งของต่างๆ และค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ํา
เสีย และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณ
สุขฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 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. 2566-2570) หน้าที่ 133
 ลําดับที่ 2             
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โครงการผู้บริโภคยุคใหม่รู้ทันภัยน้ํามันทอดซ้ํา จํานวน 5,000 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. 2566-2570) หน้าที่ 137
 ลําดับที่ 8     
     

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อ
วัคซีนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า)

จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีด เพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยได้รับจัด
สรรตามจํานวนประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของจากการสํารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 137
 ลําดับที่ 9      
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สํารวจ
ข้อมูลและการขึ้นทะเบียนสัตว์)

จํานวน 8,400 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ โดยสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมวตัวละ 6 บาท
ต่อปี ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยทําการสํารวจปีละ 2
 ครั้ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 138
 ลําดับที่ 10

ค่าวัสดุ รวม 11,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
      
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
      
     

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 3,606,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,586,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,586,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 697,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 2 อัตรา  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
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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 823,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างตามภารกิจ 3
 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 35,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 2,020,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 127,400 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ เงินทํา
ขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณ
สุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 122,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วย
บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่มีสิทธิเบิกได้ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
     
    
     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 1,605,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อ
เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วย
เหลือคนไข้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 8,500 บาทต่อเดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลและงานต่างๆ ของศูนย์บริการสาธารณ
สุขฯ จํานวน 2 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 

     
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:30:59 หน้า : 189/292



ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารศูนย์บริการฯและดูแล
เครื่องมือเครื่องใช้ให้ปราศจากเชื้อ ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทําความสะอาด
อาคารศูนย์บริการฯ และดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้ปราศจาก
เชื้อ จํานวน 2 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 

   
     

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 816,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานการ
แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน  8 อัตราๆละ 8,500
 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนวดแผนไทย จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานนวด
แผนไทยของศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตราๆละ 8,500
 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

     
     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเบี้ย
ประกัน ทําประปา ค่าจ้างแรงงานทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และ
จ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

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. 2566-2570) หน้าที่ 134
 ลําดับที่ 3              
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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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 

     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 
     
     

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
      
     
    
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้
หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 976,900 บาท

งบบุคลากร รวม 976,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 976,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 958,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 2  อัตรา  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
       
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝาย จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ก
.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 1927 ลงวันที่ 3
 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,949,300 บาท

งบบุคลากร รวม 5,506,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,506,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,283,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  3  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ก
.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 1927 ลงวันที่ 3
 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
        
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,804,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน  9  อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต
. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5)   
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 48,800 บาท

เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับเงิน
เดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหน่ง จํานวน 3 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ
. 2550  

     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานที่กอง
ช่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน  3  อัตรา  รวม 7  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 57,500 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน  3  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
             
     

งบดําเนินงาน รวม 3,443,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของกองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
    
     

ค่าใช้สอย รวม 1,138,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
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ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 510,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมถนน
สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 5 อัตราๆ
ละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         

ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 306,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 อัตรา เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 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 5,000 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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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
     
     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 2,195,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
       
     

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุสํารวจ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตประปาสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล ตามที่การ
ประปาส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่แจ้งรายละเอียดให้ทราบ เป็น
การอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 132
 ลําดับที่ 4              

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
เทศบาล ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่แจ้งราย
ละเอียดให้ทราบ หรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 131
 ลําดับที่ 3      
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งานสวนสาธารณะ รวม 2,711,200 บาท
งบบุคลากร รวม 608,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 608,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 488,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1  อัตรา  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
        
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน  1  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ

 
     

งบดําเนินงาน รวม 2,103,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,938,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนสาธารณะ จํานวน 1,938,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความ
สะอาด และดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 19 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุการ
เกษตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562

     

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาเรือนเพาะชํา สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯชุมชนโนนสว่าง  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 19,220,400 บาท
งบบุคลากร รวม 6,042,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,042,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 958,100 บาท

- กองช่าง ตั้งไว้  355,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)    
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 602,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  1  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)    
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล
ชํานาญการพิเศษ อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1
 อัตรา  เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
         
     
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,236,300 บาท

- กองช่าง  ตั้งไว้  563,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา  จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต
. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5)     
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้ 1,673,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 6 อัตรา  เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต
. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 5)       
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 45,500 บาท

เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
- กองช่าง ตั้งไว้  15,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับเงิน
เดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหน่ง  จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2
 ตุลาคม 2550 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงิน
เดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหน่ง พ.ศ. 2550  
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้  30,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับเงิน
เดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2
 ตุลาคม 2550 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงิน
เดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหน่ง พ.ศ. 2550  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,400,100 บาท

- กองช่าง  ตั้งไว้ 590,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกอง
ช่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 2 อัตรา รวม 4 อัตรา   เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้ 1,809,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 อัตรา รวม 15
 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท

1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- กองช่าง  ตั้งไว้  24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานของเทศบาล  ลงวันที่  28 มิถุนายน  2547
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตามประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้  168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
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 อัตรา รวม 13 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานของเทศบาล  ลงวันที่  28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ตามประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ   
2. เงินเพิ่มประจําตําแหน่งที่ต้องฝาอันตรายเป็นปกติ
- กองช่าง  ตั้งไว้  12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหน่งที่ต้องฝาอันตรายเป็นปกติให้
แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2  อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ
.ศ. 2564
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้  156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหน่งที่ต้องฝาอันตรายเป็นปกติให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1  อัตรา พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 11 คน รวม 12 อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ
.ศ. 2564

     
     

งบดําเนินงาน รวม 12,801,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 180,000 บาท
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- กองช่าง ตั้งไว้ 60,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้  120,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

     
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้  5,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 9,066,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน 6,936,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 68 อัตราๆละ 8,500
 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  
     

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองช่าง)

จํานวน 510,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด
บริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 5 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างทําประปา  ค่าจ้างทํา
อุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับกองสาธารณสุขฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเนื่องจากระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองช่าง)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เนื่องจาก
ระบบกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินตั้ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 173
 ลําดับที่ 2                     
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โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 15,000 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. 2566-2570)  หน้าที่ 176
 ลําดับที่ 8                  
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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. 2566-2570) หน้าที่ 180
 ลําดับที่ 14    
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โครงการชุมชนรวมพลัง ลดโลกร้อน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 15,000 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.2566-2570) หน้าที่ 178
 ลําดับที่ 12     
     
     

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. 2566-2570) หน้าที่ 174
 ลําดับที่ 3       
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โครงการทอดผ้าปาขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม และจัดกิจกรรมทอด
ผ้าปาขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรมทอดผ้าปา
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.2566-2570) หน้าที่ 177
 ลําดับที่ 10              
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,500,000 บาท

- 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 3,495,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 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  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
 
  
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 400,000 บาท

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้  400,000   บาท      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้
กวาด บุ้งเต้า หม้อ กระทะ กะละมัง ถาดแก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 350,000 บาท

- กองช่าง ตั้งไว้ 150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) เบรก ค
รัช พวงมาลัย และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,400,000 บาท

- กองช่าง  ตั้งไว้ 1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้ 1,400,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 180,000 บาท

- กองช่าง  ตั้งไว้  100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้  80,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
             

          
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง
กล้อง กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด และวัสดุสิ่ง
ของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

       
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:31:00 หน้า : 230/292



วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
     
     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ําดับ
เพลิง(เชื่อมต่อกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์
ดับไฟปา ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัด
เป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
      
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้ 40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบผสม
ผสานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (หนองแวงไร่) ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบผสม
ผสานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (หนองแวงไร่) ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    
      
     

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. 2566-2570) หน้าที่ 179
 ลําดับที่ 13
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,777,300 บาท
งบบุคลากร รวม 819,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 819,300 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 653,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา  จํานวน  2  อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต
. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5)   
     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 164,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
           
     
     

งบดําเนินงาน รวม 958,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 558,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจํารถดูดโคลน จํานวน 408,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจํา
รถดูดโคลน จํานวน 4 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าจ้างเหมาค่าแรงงานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียม
ศาล อัยการ ทนายความ เกี่ยวกับการดําเนินการทางคดีความของ
เทศบาลที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย  หรือค่า
ธรรมเนียมในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน  กรมที่ดิน หรือรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้  รวมทั้งค่าจ้างเหมาจัดทําวีดิทัศน์ และ
เว็บไซต์ของเทศบาล ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน  งานที่ใช้
ทักษะฝีมือ และงานทางวิชาการ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
          
     

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 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 3,258,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,490,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,490,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,976,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 5  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)

     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 67,200
 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม  ในอัตราเดือนละ  5,600   บาท  จํานวน  1
  อัตรา เป็นไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600 บาท และตําแหน่ง
หัวหน้าฝาย จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
       
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2
  อัตรา และเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน  เป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 1  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
     
     

งบดําเนินงาน รวม 768,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาตามความจําเป็นเร่งด่วน หรือในวันหยุดราชการเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําของกองสวัสดิการสังคม ที่มี
สิทธิเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563
                   
     

ค่าใช้สอย รวม 486,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค้าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 306,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 3 อัตราๆละ 8,500
 บาทต่อเดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 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 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่
มีคําสั่งไปราชการตามระเบียบฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 217,000 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
  
     
    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และ
วัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    
    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

     
     

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,230,000 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 และหนังสือกระทรวงการ
คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 171
 ลําดับที่ 1          
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าจ้างเหมาค่าแรงงานทํา
เอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ ทนายความ เกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย  หรือค่าธรรมเนียมในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน กรม
ที่ดิน หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรง
งาน  งานที่ใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เป็นต้น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จํานวน 100,000 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. 2566-2570) หน้าที่ 220
 ลําดับที่ 5     
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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.2566-2570)  หน้าที่ 218
ลําดับที่  1          
     
     

โครงการจัดประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ทั้ง 39 ชุมชน

จํานวน 120,000 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.2566-2570)  หน้าที่ 219
 ลําดับที่ 3 
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของชุมชน เพื่อร่วมกัน
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพิจารณาบรรจุกิจกรรมหรือ
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคีในชุมชน เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ ความ
หลากหลายทางเพศสภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่า
พิธีเปิด–ปิด  ค่าการแสดง ค่าเงินรางวัล ของรางวัลต่างๆ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยา
การ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 220
 ลําดับที่  6          
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาทสตรี จํานวน 500,000 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. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 4 ลําดับที่  1     
     
     

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําคณะกรรมการชุมชนและองค์กรในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 500,000 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. 2566-2570) หน้าที่ 219
 ลําดับที่  4           
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 50,000 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. 2566-2570)  หน้าที่ 187
 ลําดับที่  1           
     
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:31:00 หน้า : 249/292



โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

จํานวน 30,000 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. 2566-2570) หน้าที่  172
 ลําดับที่  4     
     
     

โครงการเรารักบ้านไผ่ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเรารักบ้านไผ่ การอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อจ่ายเป็นค่า
เช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเวที เครื่องเสียง เครื่องเสียงสําหรับ
การประกวด ค่าเงินรางวัล ของรางวัลต่างๆ  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 190
 ลําดับที่  2              
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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 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  172
 ลําดับที่  3     
     

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาล

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.2566-2570) หน้าที่ 191
 ลําดับที่ 3 
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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.2566-2570)  หน้าที่ 186
 ลําดับที่ 2
         
     

โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีค่า
ใช้จ่าย ดังนี้ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการอบรม  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสง
เคราะห์ พ.ศ. 2545       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  192
 ลําดับที่ 1
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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.2566-2570) หน้าที่  186
 ลําดับที่  1     
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเซปัก
ตะกร้อ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าปูนขาว ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานัก
งาน ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่า
ตอบแทนกรรมการ ตัดสินกีฬา ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าน้ําดื่ม  ค่าน้ําแข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 161
 ลําดับที่ 4       
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและระดับประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ค่า
ชุดนักกีฬา  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 166
 ลําดับที่ 21  

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าพิธี
เปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่า
วัสดุจัดทําสนาม ค่าปูนขาว ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเกียรติ
บัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ตัดสินกีฬา ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าน้ําดื่ม  ค่าน้ําแข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 161
 ลําดับที่ 1       
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โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล
เกมส์ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าปูนขาว ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานัก
งาน ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่า
ตอบแทนกรรมการ ตัดสินกีฬา ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าน้ําดื่ม  ค่าน้ําแข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 161
 ลําดับที่ 2       
  

โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาล และนักเรียนสังกัด
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานครูเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วย
งานต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าน้ําแข็ง ค่า
เวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 162
 ลําดับที่ 5   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,010,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 770,000 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
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 162
 ลําดับที่ 6       
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โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม น้ํา
แข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมา
การแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช  ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล
สําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  ค่าวัสดุและหรือค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างตกแต่งรถในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่า
และหรือค่าจ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ  และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 163
 ลําดับที่ 11     
        

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ ค่าโบว์รางวัลหรือการ
ประกวดต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่มน้ํา
แข็ง สําหรับแขกผู้มีเกียรติ  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่อง
ขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช ค่าเงิน
รางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  ค่า
ตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทํา
ของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 162
 ลําดับที่ 8  

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:31:00 หน้า : 258/292



โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครื่องไทยทาน 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
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 162
 ลําดับที่ 7        
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครื่องไทยทาน  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 ค่าจ้างหล่อ
เทียน ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่า
จ้างทําของที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 163
 ลําดับที่ 9    
     

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าน้ําดื่ม ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับการทํากิจกรรมต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
จ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาเวที  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้าที่ 164
 ลําดับที่ 12            
     

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:31:00 หน้า : 260/292



งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่       
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
และของดีอําเภอบ้านไผ่ เป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม การดําเนินวิถีชีวิต
แบบไทยอีสาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 18 
     

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดใน
เขตเทศบาล 
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษ์ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 164
 ลําดับที่ 14
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อุดหนุนวัดโพธิ์ศิริโสภณ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดใน
เขตเทศบาล 
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษ์ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 15

อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดใน
เขตเทศบาล 
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษ์ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 164
 ลําดับที่ 13
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อุดหนุนวัดสะอาดโนนงาม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดใน
เขตเทศบาล 
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษ์ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 166
 ลําดับที่ 19

อุดหนุนวัดเอี่ยมไพบูลย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดใน
เขตเทศบาล 
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษ์ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 17
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,128,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,489,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,489,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,337,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
         
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง  จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นไปตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย ผู้
อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท และตําแหน่งหัวหน้าฝาย จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  
     
     

งบดําเนินงาน รวม 639,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 334,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 

     
     

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองช่าง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, ห้องประชุมเล็ก

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
อาคาร สํานักงานกองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศกิจฯ, ห้องประชุม
เล็ก จํานวน 1 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างทําเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ ทนายความ
และที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่าธรรมเนียม ในการรังวัดชี้แนว
เขตที่ดิน กรมที่ดินหรือรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ ค่าจ้างผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกทําสิ่งของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาขนย้ายเครื่องจักรกล ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม เป็นต้น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 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          
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ค่าลงทะเบียนในฝึกอบรม 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
     

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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
  
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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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 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

     

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เช่น วงเวียนน้ําพุ สวนสุขภาพ สถานีกําจัด
ขยะมูลฝอยข้างวัดจันทร์ประสิทธิ์  หอนาฬิกา ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งานก่อสร้าง รวม 13,724,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,260,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,260,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,092,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน  3  อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
        

     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน
ที่กองช่าง จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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งบลงทุน รวม 12,464,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 12,464,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนหนองลุมพุก (ซอย
ปูอ่อน) (ชุมชนหนองลุมพุก)

จํานวน 556,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนน
หนองลุมพุก (ซอยปูอ่อน) (ชุมชนหนองลุมพุก) ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 ยาวประมาณ 201.00 เมตร หรือพื้น
ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 804.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 6 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยวรดี (ชุมชนโนนสะอาด) จํานวน 276,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอย
วรดี (ชุมชนโนนสะอาด) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00
 เมตรยาวประมาณ 133.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 399.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 4 
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหนองลุมพุก 1/2 (ช่วงที่ 2) 
(ชุมชนหนองลุมพุก)

จํานวน 71,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยหนองลุ
มพุก 1/2 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนหนองลุมพุก) ผิวจราจรหนา 0.15
 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 42.00 เมตรหรือพิ้นที่ ค.ส
.ล. ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 9 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ปฏิพงศ์ ซอย 3 (ชุมชนคลองชล
ประทาน)

จํานวน 205,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ปฏิ
พงศ์ ซอย 3 (ชุมชนคลองชลประทาน) ผิวจราจรหนา 0.15
 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 100.00 เมตร  หรือพื้นที่ 
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 11 
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ชุมชนพัฒนา 1 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนโนนสะอาด)

จํานวน 462,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ชุมชนพัฒนา 1 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนโนนสะอาด)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล
. ซอยสาธารณะ ซอยชุมชนพัฒนา 1 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนโนน
สะอาด) ก่อสร้างผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 88.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 264.00
 ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 88.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 20 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
โลหะบาล (ชุมชนแก้วทรานี)

จํานวน 896,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยโลหะ
บาล (ชุมชนแก้วทรานี) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00
 เมตร ยาวประมาณ 100.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส
.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค
.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ  216.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 33 
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
ยุทธพลบํารุง แยกที่ 1 ฝังทิศใต้ (ชุมชนขนมจีน 2000)

จํานวน 658,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล
.ถนนสาธารณะถนนยุทธพลบํารุง แยกที่ 1 ฝังทิศใต้ (ชุมชนขนม
จีน 2000) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.30 เมตร ยาว
ประมาณ 76.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 250.80
 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาว
ท่อรวมบ่อพักทั้ง 2 ข้าง ยาวประมาณ 152.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 31 

ก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ซอยที่ 1 (ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา)

จํานวน 470,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล
.ซอยสาธารณะ ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ซอยที่ 1 (ชุมชน
บ้านไผ่พัฒนา) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.20
 เมตร ยาวประมาณ 100.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อย
กว่า 220.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก
. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. 
ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 100.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 28 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยด้านข้างศาลา
ชุมชน (ซอยตัน) (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา)

จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อะบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ด้านข้างศาลาชุมชน (ซอยตัน) (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา) ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาว
ประมาณ 39.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 117
 ลําดับที่ 60 

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยด้านข้างศาลาออม
ทรัพย์พระธรรมสาร (ชุมชนพระธรรมสาร)

จํานวน 208,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อะบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ด้านข้างศาลาออมทรัพย์พระธรรมสาร (ชุมชนพระธรรมสาร) ก่อ
สร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว
ประมาณ 65.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 12 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/3 (ชุมชน
ประปาบ้านไผ่)

จํานวน 768,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ประปา 1/3 (ชุมชนประปาบ้านไผ่) ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล
. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนญ์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส
.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ 240.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 5 

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยปูอ่อน ฝังทิศตะวัน
ออก (ชุมชนหนองลุมพุก)

จํานวน 482,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอย
ปูอ่อน ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม ยาว
ประมาณ 150.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 22 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยศรีบุญเรือง (ด้าน
ทิศตะวันตก) (ชุมชนศรีบุญเรือง)

จํานวน 356,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยศรีบุญเรือง (ด้านทิศตะวันตก)(ชุมชนศรีบุญ
เรือง) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี  ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว
ประมาณ 110.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 32 

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค์ 1/1 
(ชุมชนสมประสงค์พัฒนา)

จํานวน 217,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
สมประสงค์ 1/1 (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) ก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้ง 2 ข้างยาว
ประมาณ 68.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 13 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค์ 1/2 
(ชุมชนสมประสงค์พัฒนา)

จํานวน 416,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
สมประสงค์ 1/2 (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) ก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้ง 2 ข้าง ยาว
ประมาณ 130.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 14

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค์ 1/3 
(ชุมชนสมประสงค์พัฒนา)

จํานวน 620,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
สมประสงค์ 1/3 (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) ก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้ง 2 ข้าง ยาว
ประมาณ 194.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 15 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 
9 (ชุมชนหนองลุมพุก)

จํานวน 665,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยสาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก ซอย 9 (ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้าง ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล
.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 208.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 6

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ยิ่งยง ซอย17 (ชุมชนยิ่ง
ยง)

จํานวน 712,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ยิ่ง
ยง ซอย 17 (ชุมชนยิ่งยง)ก่อสร้างท่อะบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาว
ท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ 220.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 5 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 15 
(ชุมชนหมู่ 4 พัฒนา)

จํานวน 672,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 15 (ชุมชนหมู่ 4 พัฒนา) ก่อสร้าง
ท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาว
ประมาณ 210.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 30

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธิ์กลาง ซอย 2 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์)

จํานวน 895,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อพักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ 306.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1
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ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธิ์กลาง ซอย 7 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์)

จํานวน 640,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
โพธิ์กลางซอย 7 (ชุมชนโพธิ์สวรรค์) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.มอก
. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อ
พักทั้งสองข้างยาวประมาณ 200.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 23

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยคุ้มใหม่ ชุมชนหลักสิบสี่ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ 14 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม(Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 
140.00 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
490.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

จํานวน 246,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยคุ้ม
ใหม่ ชุมชนหลักสิบสี่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ 14 ตําบลแคน
เหนือ  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยวิธี
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 140.00
 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 490.00
 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 16
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ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยสมมาตรบํารุง ชุมชนโนน
สะอาด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ 5 ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 3.10 เมตร ยาวประมาณ 
180.00 เมตร หรือพื้นที่ ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
558.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

จํานวน 281,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยสมมาตร
บํารุง ชุมชนโนนสะอาด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ 5 ตําบลใน
เมือง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร กว้าง 3.10 เมตร ยาวประมาณ 180.00 เมตร หรือพื้นที่ปู
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 558.00 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 17 
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ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนศาลเจ้า ซอย 5 ชุมชนศาล
เจ้า 2 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ 2 ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 
160.00 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
480.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

จํานวน 241,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนศาล
เจ้า ซอย 5 ชุมชนศาลเจ้า 2 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ 2 ตําบล
ในเมือง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 160.00 เมตร หรือพื้นที่ปู
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 18 
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ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนศาลเจ้ากรุณาโนนสว่าง 
ชุมชนศาลเจ้า เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ 4 ตําบลในเมือง อําเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 3.00 – 3.30 
เมตร ยาวประมาณ 290.00 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

จํานวน 453,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนศาลเจ้า
กรุณาโนนสว่าง ชุมชนศาลเจ้า เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ 4
  ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร กว้าง 3.00 – 3.30 เมตร ยาวประมาณ 290.00 เมตร หรือ
พื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 900.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 19
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ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนข้างศูนย์บริการสาธารณสุข
บ้านเกิ้ง ชุมชนโพธิ์สวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ 21  ตําบล
บ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 
6.00 เมตร ยาวประมาณ 130.00 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

จํานวน 393,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนข้างศูนย์
บริการสาธารณสุขบ้านเกิ้ง ชุมชนโพธิ์สวรรค์ เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ หมู่ที่ 21  ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 130.00 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 35

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 479,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้กับผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,253,000 บาท

งบบุคลากร รวม 592,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 592,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1
  อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
  
    
     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 282,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1  อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา รวม 2 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตั้งไว้ 12,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา รวม 2 อัตรา  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
       
     
     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 661,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและลูกจ้างที่มีคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
ตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 468,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 408,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อฆ่าและชําแหละ
สัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 4
 อัตราๆละ 8,500 บาทต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       
    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้าง
ทําประปา  ค่าจ้างทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการ
ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 
           
     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 103,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่
จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562         
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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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยา
ศาสตร์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวม
กํามะถัน กรด ด่าง)  และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยา
ศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562     
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิ่งของอื่นๆที่จัดเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562       
     

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562        
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา น้ําบาดาล ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,463,000

คาชําระดอกเบี้ย 407,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

798,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 36,061,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 11,740,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 300,000

เงินสํารองจาย 1,067,800

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

4,190,900

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

362,800

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

5,612,000

คาใชจายในการจราจร 50,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,463,000

คาชําระดอกเบี้ย 407,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

798,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 36,061,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 11,740,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 300,000

เงินสํารองจาย 1,067,800

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

4,190,900

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

362,800

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

5,612,000

คาใชจายในการจราจร 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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.

202,800

เงินสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

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/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามขอบังคับสมา
คม ส.ท.ท.

202,800

เงินสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

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/รายจ่าย/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

18,083,700 1,603,500 28,588,900 4,339,800 958,900 2,729,500 1,976,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

529,900 2,705,100 115,200 42,000 67,200

เงินประจําตําแหนง 721,200 103,200 121,200 18,000 36,000 85,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,830,300 2,649,900 4,298,300 1,074,700 3,948,600 351,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

210,900 264,000 158,800 69,000 430,800 10,200

คาจางลูกจางประจํา 1,845,400 326,600 5,694,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

37,000 94,300

เงินวิทยฐานะ 3,769,100

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

265,000 100,000 20,000 143,400

คาเบี้ยประชุม 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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

2,429,800 297,900 61,008,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

67,200 3,526,600

เงินประจําตําแหนง 85,200 1,170,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 167,300 282,100 15,602,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

12,000 1,155,700

คาจางลูกจางประจํา 7,866,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

131,300

เงินวิทยฐานะ 3,769,100

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

528,400

คาเบี้ยประชุม 20,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 6/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

110,000 42,000 20,000 20,000 190,000 5,000

คาเชาบาน 102,000 57,600 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

150,000 70,000 163,400 26,000 105,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่จัดเก็บคา
ธรรมเนียม

408,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล

612,000 204,000 510,000 102,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการ

204,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 7/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 20,000 417,000

คาเชาบาน 279,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

574,400

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่จัดเก็บคา
ธรรมเนียม

408,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล

102,000 1,530,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการ

204,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 8/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดสํานักงาน
และอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์เทศบาล
เมืองบานไผ

510,000

คาจางเหมาบริการ
พนักงานเลขานุการ

204,000

รายจายเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
และผลงานของเทศบาล 
และประเพณีทองถิ่น

500,000

รายจายเพื่อพัฒนา
เว็บไซต์ เพื่อการบริการ
ขอมูลสารสนเทศของ
หนวยงาน

50,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ

535,000 24,500 20,000 40,000 150,000 260,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

240,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

10,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 9/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดสํานักงาน
และอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์เทศบาล
เมืองบานไผ

510,000

คาจางเหมาบริการ
พนักงานเลขานุการ

204,000

รายจายเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
และผลงานของเทศบาล 
และประเพณีทองถิ่น

500,000

รายจายเพื่อพัฒนา
เว็บไซต์ เพื่อการบริการ
ขอมูลสารสนเทศของ
หนวยงาน

50,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ

40,000 10,000 1,079,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

245,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

10,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 10/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

410,000 70,000 100,000 100,000 15,000 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

350,000 15,000 100,000 20,000 5,000 20,000

โครงการกฎหมายควรรู 
(สํานักปลัดเทศบาล)

30,000

โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเดน (กองการ
เจาหนาที่)

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันสําคัญของชาติ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

300,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย (สํานักปลัด
เทศบาล)

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล (สํานักปลัด
เทศบาล)

30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นอยางมี
สวนรวม

80,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 11/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 775,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

510,000

โครงการกฎหมายควรรู 
(สํานักปลัดเทศบาล)

30,000

โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเดน (กองการ
เจาหนาที่)

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันสําคัญของชาติ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

300,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย (สํานักปลัด
เทศบาล)

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล (สํานักปลัด
เทศบาล)

30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นอยางมี
สวนรวม

80,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 12/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถนนคนเดินตั๊ว
เนาะเมืองไผ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

50,000

โครงการถนนใสใจสิ่ง
แวดลอม (สํานักปลัด
เทศบาล)

30,000

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก
พนักงานและลูกจาง 
(กองการเจาหนาที่)

50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู พัฒนาทักษะ 
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของ
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนักงานจาง 
(กองการเจาหนาที่)

300,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 13/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถนนคนเดินตั๊ว
เนาะเมืองไผ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

50,000

โครงการถนนใสใจสิ่ง
แวดลอม (สํานักปลัด
เทศบาล)

30,000

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก
พนักงานและลูกจาง 
(กองการเจาหนาที่)

50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู พัฒนาทักษะ 
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของ
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนักงานจาง 
(กองการเจาหนาที่)

300,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 14/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวของแก
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ

15,000

โครงการอบรมทิศทาง
การพัฒนาและกระบวน
การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

300,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานดานการเงินการคลัง 
การพัสดุและการจัดเก็บ
รายได

50,000

โครงการอบรมใหความ
รูดานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 780,000 430,000 100,000 100,000 1,700,000 60,000

คาจางตีเสนจราจร 100,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 15/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวของแก
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ

15,000

โครงการอบรมทิศทาง
การพัฒนาและกระบวน
การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

300,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานดานการเงินการคลัง 
การพัสดุและการจัดเก็บ
รายได

50,000

โครงการอบรมใหความ
รูดานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 50,000 3,270,000

คาจางตีเสนจราจร 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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

1,020,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สถาปนา อปพร.

10,000

โครงการจัดระเบียบการ
จําหนายสินคาบนถนน
ทางเทาและการจราจร

160,000

โครงการเทศกิจ 
School Care

20,000

โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

10,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและเสริมสราง
วินัยจราจร

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกซอมการ
ป้องกันและแกไขปัญหา
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

150,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุชวงเทศกาล

30,000

โครงการสงเสริมให
ความรูเกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันภัยชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ

20,000

คาจางเหมาบริการครู
จางสอน

480,000

คาจางเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด

612,000

คาจางเหมาบริการรักษา
ความสะอาด

102,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 75,000

จางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

408,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

574,500

โครงการคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ

40,000

โครงการคาเครื่องแบบ
นักเรียน

375,900

โครงการคาเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ

27,900

โครงการคาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)

2,279,300

โครงการคาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ

306,000

โครงการคาจัดการเรียน
การสอน (รายหัวสวน
เพิ่ม : Top Up)

163,000

โครงการคาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน

112,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคาหนังสือเรียน 714,300

โครงการคาหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ

18,600

โครงการคาอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

3,192,000

โครงการคาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ

926,100

โครงการคาอุปกรณ์การ
เรียน

367,600

โครงการคาอุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ

18,600

โครงการเครือขายทาง
การศึกษา

100,000

โครงการจัดการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
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บานไผ

18,600
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100,000
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ทักษะทางวิชาการใน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการ
ศึกษา

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และศึกษาดูงาน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
เมืองบานไผ

20,000

โครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัยของเด็ก
ปฐมวัยและผูปกครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ

15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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

100,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่ชวยงานศูนย์
บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ

102,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่ชวยเหลือคนไข

102,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

102,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารศูนย์
บริการฯและดูแลเครื่อง
มือเครื่องใชให
ปราศจากเชื้อ ประจํา
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ

204,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมือง
บานไผ

100,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่ชวยงานศูนย์
บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ

102,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่ชวยเหลือคนไข

102,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

102,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารศูนย์
บริการฯและดูแลเครื่อง
มือเครื่องใชให
ปราศจากเชื้อ ประจํา
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ

204,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉินเทศบาลเมืองบานไผ

816,000

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานนวดแผนไทย

102,000

คาจางเหมาบริการพน
สารเคมีและควบคุมโรค

204,000

โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัยใสใจสิ่ง
แวดลอม

20,000

โครงการผูบริโภคยุค
ใหมรูทันภัยน้ํามันทอด
ซ้ํา

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุและทัศนศึกษา
ดูงาน

500,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา (จัดซื้อวัคซีน
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ
กับการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบา)

42,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉินเทศบาลเมืองบานไผ

816,000

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานนวดแผนไทย

102,000

คาจางเหมาบริการพน
สารเคมีและควบคุมโรค

204,000

โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัยใสใจสิ่ง
แวดลอม

20,000

โครงการผูบริโภคยุค
ใหมรูทันภัยน้ํามันทอด
ซ้ํา

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุและทัศนศึกษา
ดูงาน

500,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา (จัดซื้อวัคซีน
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ
กับการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบา)

42,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา (สํารวจขอมูล
และการขึ้นทะเบียน
สัตว์)

8,400

โครงการสาธารณสุข
ผสมผสานเชิงรุก

10,000

โครงการเสริมสราง
ศักยภาพเครือขายแกน
นําสุขภาพและ
ทัศนศึกษาดูงาน

500,000

คาจางเหมาบริการซอม
แซมถนนสาธารณะภาย
ในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ

510,000

คาจางเหมาบริการซอม
แซมไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

306,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 
(กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม)

6,936,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา (สํารวจขอมูล
และการขึ้นทะเบียน
สัตว์)

8,400

โครงการสาธารณสุข
ผสมผสานเชิงรุก

10,000

โครงการเสริมสราง
ศักยภาพเครือขายแกน
นําสุขภาพและ
ทัศนศึกษาดูงาน

500,000

คาจางเหมาบริการซอม
แซมถนนสาธารณะภาย
ในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ

510,000

คาจางเหมาบริการซอม
แซมไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

306,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดภายในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 
(กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม)

6,936,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดและดูแล
สวนสาธารณะ

1,938,000

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานประจํารถดูด
โคลน

408,000

คาจางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดบริเวณ
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาลเมืองบานไผ 
(กองชาง)

510,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

5,000

คาทดแทนกรณีสภาพ
แวดลอมเสื่อมโทรม
เนื่องจากระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองบานไผ (กองชาง)

10,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดและดูแล
สวนสาธารณะ

1,938,000

คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานประจํารถดูด
โคลน

408,000

คาจางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดบริเวณ
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาลเมืองบานไผ 
(กองชาง)

510,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

5,000

คาทดแทนกรณีสภาพ
แวดลอมเสื่อมโทรม
เนื่องจากระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองบานไผ (กองชาง)

10,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการสิ่งแวด
ลอมแนวใหมแบบชุมชน
มีสวนรวม (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

10,000

โครงการชุมชนรวมพลัง 
ลดโลกรอน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

15,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (กองชาง)

50,000

โครงการทอดผาป่า
ขยะ(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)

15,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล

306,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการมีงานทํา ของ
นักเรียน นักศึกษา ใหมี
รายไดระหวางเรียน

50,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนอยางมีสวนรวม

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการสิ่งแวด
ลอมแนวใหมแบบชุมชน
มีสวนรวม (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

10,000

โครงการชุมชนรวมพลัง 
ลดโลกรอน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

15,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (กองชาง)

50,000

โครงการทอดผาป่า
ขยะ(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)

15,000

คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่บันทึกขอมูล

306,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการมีงานทํา ของ
นักเรียน นักศึกษา ใหมี
รายไดระหวางเรียน

50,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนอยางมีสวนรวม

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กรภาค
ประชาชน

160,000

โครงการจัดประชุม
เลือกกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 
ทั้ง 39 ชุมชน

120,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการสง
เสริมบทบาทสตรี

500,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเสริม
สรางภาวะผูนําคณะ
กรรมการชุมชนและ
องค์กรในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ

500,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมพัฒนาทักษะดาน
อาชีพและพัฒนารายได
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กรภาค
ประชาชน

160,000

โครงการจัดประชุม
เลือกกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 
ทั้ง 39 ชุมชน

120,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการสง
เสริมบทบาทสตรี

500,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเสริม
สรางภาวะผูนําคณะ
กรรมการชุมชนและ
องค์กรในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ

500,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมพัฒนาทักษะดาน
อาชีพและพัฒนารายได
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงตอเด็ก 
เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

30,000

โครงการเรารักบานไผ 80,000

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาในชุมชน

100,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาล

40,000

โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการอบรมเสริม
สรางพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ

10,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
และขยายพันธุ์โค ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงตอเด็ก 
เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

30,000

โครงการเรารักบานไผ 80,000

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาในชุมชน

100,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาล

40,000

โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการอบรมเสริม
สรางพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ

10,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
และขยายพันธุ์โค ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ

30,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 40/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
เซปักตะกรอเพื่อเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน เพื่อเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

โครงการแขงขันกีฬา
อนุบาลเกมส์

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นปีใหม

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
เซปักตะกรอเพื่อเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

70,000 70,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ

100,000 100,000

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน เพื่อเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

50,000 50,000

โครงการแขงขันกีฬา
อนุบาลเกมส์

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นปีใหม

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

250,000 250,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

250,000 250,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
พนักงานครู พนักงาน
เทศบาล และนักเรียน
สังกัดเทศบาลเขารวม
แขงขันกีฬา

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาทองถิ่น

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร 
สํานักงานกองชาง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, 
หองประชุมเล็ก

คาลงทะเบียนในฝึก
อบรม

คาจางเหมาบริการฆา
สัตว์ในโรงฆาสัตว์
มาตรฐานเทศบาลเมือง
บานไผ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 470,000 30,000 85,000 105,000 5,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 95,000 16,000 75,000 10,000 805,000 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 64,000 15,000 5,537,700 25,000 400,000 5,000

วัสดุกอสราง 40,000 25,000 120,000 5,000 1,250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 110,000 60,000 40,000 40,000 430,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000 360,000 60,000 140,000 2,900,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
พนักงานครู พนักงาน
เทศบาล และนักเรียน
สังกัดเทศบาลเขารวม
แขงขันกีฬา

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาทองถิ่น

20,000 20,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร 
สํานักงานกองชาง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, 
หองประชุมเล็ก

102,000 102,000

คาลงทะเบียนในฝึก
อบรม

10,000 10,000

คาจางเหมาบริการฆา
สัตว์ในโรงฆาสัตว์
มาตรฐานเทศบาลเมือง
บานไผ

408,000 408,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 845,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 1,006,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 5,000 6,056,700

วัสดุกอสราง 5,000 1,445,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 710,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,760,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 48,000 5,000 3,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 320,000 30,000 95,000 100,000 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 65,000 5,000 28,000 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000 50,000

วัสดุการเกษตร 10,000 150,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุการศึกษา 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

75,000 180,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,820,000 125,000 465,000 150,000 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 150,000 60,000 104,000 35,000 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 100,000 2,000 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

450,000 15,000 50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

70,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 61,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 615,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 163,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 130,000

วัสดุการเกษตร 160,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุการศึกษา 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000 335,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุอื่น 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000 2,800,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 70,000 449,000

คาบริการโทรศัพท์ 105,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

515,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

70,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่วาการอําเภอ
บานไผ (โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฎิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักปลัด
เทศบาล)

30,000

อุดหนุนที่วาการอําเภอ
บานไผ (สํานักปลัด
เทศบาล)

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนมูลนิธิบานไผ
การกุศลสงเคราะห์ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000

อุดหนุนสมาคมปุงเถากง
มา (สํานักปลัดเทศบาล)

50,000

อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

50,000

อุดหนุนจังหวัดขอนแกน 30,000

อุดหนุนอําเภอบานไผ 30,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ.

8,311,800

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 47/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่วาการอําเภอ
บานไผ (โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฎิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักปลัด
เทศบาล)

30,000

อุดหนุนที่วาการอําเภอ
บานไผ (สํานักปลัด
เทศบาล)

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนมูลนิธิบานไผ
การกุศลสงเคราะห์ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000

อุดหนุนสมาคมปุงเถากง
มา (สํานักปลัดเทศบาล)

50,000

อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

50,000

อุดหนุนจังหวัดขอนแกน 30,000

อุดหนุนอําเภอบานไผ 50,000 80,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ.

8,311,800

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 48/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนจตุร
มิตรบานไผ

35,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
บานไผยิ่งยงอุทิศ

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
เกิ้ง

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบานไผ
ประถมศึกษา

40,000

อุดหนุนโรงเรียนบานไผ
แสงทองประชาสรรค์

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
หนองลุมพุก

35,000

อุดหนุนโรงเรียน
ประเสริฐแกวอุทิศ

30,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
จันทร์ประสิทธิ์

35,000

อุดหนุนศูนย์วิทยา
ศาสตร์เพื่อการศึกษา
ขอนแกน

50,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข

780,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 49/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนจตุร
มิตรบานไผ

35,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
บานไผยิ่งยงอุทิศ

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
เกิ้ง

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบานไผ
ประถมศึกษา

40,000

อุดหนุนโรงเรียนบานไผ
แสงทองประชาสรรค์

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบาน
หนองลุมพุก

35,000

อุดหนุนโรงเรียน
ประเสริฐแกวอุทิศ

30,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
จันทร์ประสิทธิ์

35,000

อุดหนุนศูนย์วิทยา
ศาสตร์เพื่อการศึกษา
ขอนแกน

50,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข

780,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 50/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

200,000

โครงการขยายเขต
ประปาสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

200,000

สนับสนุนโครงการสง
เสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่ง
แวดลอมและเพิ่มรายได
ใหกับทองถิ่น (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

377,400

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนวัดโพธิ์ชัย
บานไผ

อุดหนุนวัดโพธิ์ศิริโสภณ

อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง

อุดหนุนวัดสะอาดโนน
งาม

อุดหนุนวัดเอี่ยมไพบูลย์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 51/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

200,000

โครงการขยายเขต
ประปาสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

200,000

สนับสนุนโครงการสง
เสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่ง
แวดลอมและเพิ่มรายได
ใหกับทองถิ่น (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

377,400

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

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 52/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ซอยแยก
ถนนหนองลุมพุก (ซอย
ปู่ออน) (ชุมชนหนองลุ
มพุก)

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ซอยวรดี 
(ชุมชนโนนสะอาด)

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ซอย
หนองลุมพุก 1/2 (ชวงที่ 
2) (ชุมชนหนองลุมพุก)

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ปฏิพงศ์ 
ซอย 3 (ชุมชนคลองชล
ประทาน)

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบาย ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ซอย
ชุมชนพัฒนา 1 (ชวงที่ 
2) (ชุมชนโนนสะอาด)

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 53/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ซอยแยก
ถนนหนองลุมพุก (ซอย
ปู่ออน) (ชุมชนหนองลุ
มพุก)

556,000 556,000

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ซอยวรดี 
(ชุมชนโนนสะอาด)

276,000 276,000

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ซอย
หนองลุมพุก 1/2 (ชวงที่ 
2) (ชุมชนหนองลุมพุก)

71,000 71,000

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ปฏิพงศ์ 
ซอย 3 (ชุมชนคลองชล
ประทาน)

205,000 205,000

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบาย ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ซอย
ชุมชนพัฒนา 1 (ชวงที่ 
2) (ชุมชนโนนสะอาด)

462,000 462,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 54/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
โลหะบาล (ชุมชนแกว
ทรานี)

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
ยุทธพลบํารุง แยกที่ 1 
ฝั่งทิศใต (ชุมชนขนมจีน 
2000)

กอสรางถนนค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ขางโรงเรียนเทศบาล
บานไผ ซอยที่ 1 (ชุมชน
บานไผพัฒนา)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยดานขางศาลาชุมชน 
(ซอยตัน) (ชุมชนหมูสี่
พัฒนา)

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 55/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
โลหะบาล (ชุมชนแกว
ทรานี)

896,000 896,000

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
ยุทธพลบํารุง แยกที่ 1 
ฝั่งทิศใต (ชุมชนขนมจีน 
2000)

658,000 658,000

กอสรางถนนค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ํา ค.ส
.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ขางโรงเรียนเทศบาล
บานไผ ซอยที่ 1 (ชุมชน
บานไผพัฒนา)

470,000 470,000

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยดานขางศาลาชุมชน 
(ซอยตัน) (ชุมชนหมูสี่
พัฒนา)

126,000 126,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 56/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยดานขางศาลาออม
ทรัพย์พระธรรมสาร 
(ชุมชนพระธรรมสาร)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยประปา 1/3 (ชุมชน
ประปาบานไผ)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยปู่ออน ฝั่งทิศตะวัน
ออก (ชุมชนหนองลุ
มพุก)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยศรีบุญเรือง (ดาน
ทิศตะวันตก) (ชุมชนศรี
บุญเรือง)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยสมประสงค์ 1/1 
(ชุมชนสมประสงค์
พัฒนา)

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 57/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยดานขางศาลาออม
ทรัพย์พระธรรมสาร 
(ชุมชนพระธรรมสาร)

208,000 208,000

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยประปา 1/3 (ชุมชน
ประปาบานไผ)

768,000 768,000

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยปู่ออน ฝั่งทิศตะวัน
ออก (ชุมชนหนองลุ
มพุก)

482,000 482,000

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยศรีบุญเรือง (ดาน
ทิศตะวันตก) (ชุมชนศรี
บุญเรือง)

356,000 356,000

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยสมประสงค์ 1/1 
(ชุมชนสมประสงค์
พัฒนา)

217,000 217,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 58/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยสมประสงค์ 1/2 
(ชุมชนสมประสงค์
พัฒนา)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยสมประสงค์ 1/3 
(ชุมชนสมประสงค์
พัฒนา)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ถนนหนองลุมพุก ซอย 
9 (ชุมชนหนองลุมพุก)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ ยิ่ง
ยง ซอย17 (ชุมชนยิ่งยง)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนบานเกิ้ง ซอย 15 
(ชุมชนหมู 4 พัฒนา)

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนโพธิ์กลาง ซอย 2 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์)

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 59/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยสมประสงค์ 1/2 
(ชุมชนสมประสงค์
พัฒนา)

416,000 416,000

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยสมประสงค์ 1/3 
(ชุมชนสมประสงค์
พัฒนา)

620,000 620,000

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ถนนหนองลุมพุก ซอย 
9 (ชุมชนหนองลุมพุก)

665,000 665,000

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ซอยสาธารณะ ยิ่ง
ยง ซอย17 (ชุมชนยิ่งยง)

712,000 712,000

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนบานเกิ้ง ซอย 15 
(ชุมชนหมู 4 พัฒนา)

672,000 672,000

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนโพธิ์กลาง ซอย 2 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์)

895,000 895,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 60/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนโพธิ์กลาง ซอย 7 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

ปรับปรุงผิวจราจร ซอย
สาธารณะ ซอยคุมใหม 
ชุมชนหลักสิบสี่ 
เทศบาลเมืองบานไผ 
หมูที่ 14 ตําบลแคน
เหนือ อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน โดยวิธี
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม(Overlay) หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง 
3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 140.00 เมตร 
หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตไมนอยกวา 
490.00 ตารางเมตร 
พรอมงานตีเสนจราจร

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 61/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนโพธิ์กลาง ซอย 7 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์)

640,000 640,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

ปรับปรุงผิวจราจร ซอย
สาธารณะ ซอยคุมใหม 
ชุมชนหลักสิบสี่ 
เทศบาลเมืองบานไผ 
หมูที่ 14 ตําบลแคน
เหนือ อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน โดยวิธี
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม(Overlay) หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง 
3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 140.00 เมตร 
หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตไมนอยกวา 
490.00 ตารางเมตร 
พรอมงานตีเสนจราจร

246,000 246,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 62/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร ซอย
สาธารณะ ซอยสมมาตร
บํารุง ชุมชนโนนสะอาด 
เทศบาลเมืองบานไผ 
หมูที่ 5 ตําบลในเมือง 
อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน โดยวิธีปูผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร กวาง 3.10 
เมตร ยาวประมาณ 
180.00 เมตร หรือพื้นที่ 
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ไมนอยกวา 
558.00 ตารางเมตร 
พรอมงานตีเสนจราจร

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 63/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร ซอย
สาธารณะ ซอยสมมาตร
บํารุง ชุมชนโนนสะอาด 
เทศบาลเมืองบานไผ 
หมูที่ 5 ตําบลในเมือง 
อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน โดยวิธีปูผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร กวาง 3.10 
เมตร ยาวประมาณ 
180.00 เมตร หรือพื้นที่ 
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ไมนอยกวา 
558.00 ตารางเมตร 
พรอมงานตีเสนจราจร

281,000 281,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 64/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร ถนน
สาธารณะ ถนนศาลเจา 
ซอย 5 ชุมชนศาลเจา 2 
เทศบาลเมืองบานไผ 
หมูที่ 2 ตําบลในเมือง 
อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน โดยวิธีปูผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร กวาง 3.00 
เมตร ยาวประมาณ 
160.00 เมตร หรือพื้นที่
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ไมนอยกวา 
480.00 ตารางเมตร 
พรอมงานตีเสนจราจร

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 65/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร ถนน
สาธารณะ ถนนศาลเจา 
ซอย 5 ชุมชนศาลเจา 2 
เทศบาลเมืองบานไผ 
หมูที่ 2 ตําบลในเมือง 
อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน โดยวิธีปูผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร กวาง 3.00 
เมตร ยาวประมาณ 
160.00 เมตร หรือพื้นที่
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ไมนอยกวา 
480.00 ตารางเมตร 
พรอมงานตีเสนจราจร

241,000 241,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 66/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร ถนน
สาธารณะ ถนนศาลเจา
กรุณาโนนสวาง ชุมชน
ศาลเจา เทศบาลเมือง
บานไผ หมูที่ 4 ตําบล
ในเมือง อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน โดยวิธี
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม (Overlay) หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง 
3.00 – 3.30 เมตร ยาว
ประมาณ 290.00 เมตร 
หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตไมนอยกวา 
900.00 ตารางเมตร 
พรอมงานตีเสนจราจร

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 67/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร ถนน
สาธารณะ ถนนศาลเจา
กรุณาโนนสวาง ชุมชน
ศาลเจา เทศบาลเมือง
บานไผ หมูที่ 4 ตําบล
ในเมือง อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน โดยวิธี
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม (Overlay) หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง 
3.00 – 3.30 เมตร ยาว
ประมาณ 290.00 เมตร 
หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตไมนอยกวา 
900.00 ตารางเมตร 
พรอมงานตีเสนจราจร

453,000 453,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:32:31 หนา : 68/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
สาธารณะ ถนนขางศูนย์
บริการสาธารณสุขบาน
เกิ้ง ชุมชนโพธิ์สวรรค์ 
เทศบาลเมืองบานไผ 
หมูที่ 21  ตําบลบานไผ 
อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน โดยวิธีปูผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทับ
ผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร กวาง 6.00 
เมตร ยาวประมาณ 
130.00 เมตร หรือพื้นที่
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไมนอยกวา 
780.00 ตารางเมตร 
พรอมงานตีเสนจราจร

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

รวม 64,086,700 39,782,700 9,712,300 67,156,700 11,342,300 976,900 33,058,200 5,488,300
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
สาธารณะ ถนนขางศูนย์
บริการสาธารณสุขบาน
เกิ้ง ชุมชนโพธิ์สวรรค์ 
เทศบาลเมืองบานไผ 
หมูที่ 21  ตําบลบานไผ 
อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน โดยวิธีปูผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทับ
ผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร กวาง 6.00 
เมตร ยาวประมาณ 
130.00 เมตร หรือพื้นที่
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไมนอยกวา 
780.00 ตารางเมตร 
พรอมงานตีเสนจราจร

393,000 393,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

479,400 479,400

รวม 1,290,000 15,852,900 1,253,000 250,000,000
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สวนที่ 3

ของ

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ



รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

หมวดรายได

กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1,846,825.00    1,914,230.00    1,726,286.00    2,000,000        2,000,000        

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 167.59             440.80             54.37              20,000             20,000             

ดอกเบี้ยรับจํานํา 9,603,825.00    9,174,516.75    8,438,284.00    10,000,000       10,000,000       

รายไดเบ็ดเตล็ด -                 -                 1,918.35          500                 500                 

รวมหมวดรายได 11,450,817.59 11,089,187.55 10,166,542.72 12,020,500     12,020,500     

หมวดรายไดอื่น

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% 1,730,080.64    1,525,678.15    1,614,102.25    1,980,000        1,980,000        

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 2,883,467.74    2,542,796.93    2,690,170.43    3,300,000        3,300,000        

บําเหน็จรางวัล 20% 1,153,387.10    1,017,118.77    1,076,068.17    1,320,000        1,320,000        

รวมหมวดรายไดอื่น 5,766,935.48   5,085,593.85   5,380,340.85   6,600,000       6,600,000       

รวมรายรับ 17,217,753.07 16,174,781.40 15,546,883.57 18,620,500     18,620,500     

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

งบบุคลากร 1,700,870.00    1,909,000.00    1,688,322.90    1,950,000        2,075,000        

งบดําเนินงาน 828,082.85       948,197.17       965,249.58       1,513,500        1,558,000        

งบลงทุน -                 -                 20,000.00        42,000             -                 

งบกลาง 3,715,917.91    2,723,054.07    1,669,871.08    3,221,800        2,203,400        

งบรายจายอื่น 5,828,735.48    5,148,193.85    5,439,440.85    6,660,600        6,662,400        

รวมรายจาย 12,073,606.24 10,728,445.09 9,782,884.41   13,387,900     12,498,800     

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจาย ประมาณการ

ประมาณการรายรับ รายรับจริง

รายจายจริง



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 18,620,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 12,020,500 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 10,000,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของ เดือนตุลาคม 2564 ถึง
เดือน กันยายน 2565  เป็นเกณฑ์  

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 2,000,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพย์หลุดที่ผานมาเป็นเกณฑ์  

ดอกเบี้ย รวม 20,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 20,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 500 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ 

รายได้อื่น  เป็นเงิน 6,600,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 1,980,000 บาท

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น  30 %  ของกําไรสุทธิประจําปงบ
ประมาณ  2565

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 3,300,000 บาท

เงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล  50 %  ของกําไรสุทธิ
ประจําปงบประมาณ 2565

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,320,000 บาท

เงินบําเหน็จรางวัล  20 %  ของกําไรสุทธิประจําปงบ
ประมาณ  2565

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองบ้านไผ

อําเภอบ้านไผ  จังหวัดขอนแกน
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  12,498,800 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 2,203,400 บาท

งบกลาง รวม 2,203,400 บาท
คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 2,000,000 บาท

สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีใหแก ธนาคารกรุง
ไทย  จํากัด  (มหาชน)  สาขาบานไผ  ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร
กําหนด วงเงินอนุมัติจํานวน  25  ลานบาทถวน
สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชี  ใหแก ธนาคาร
ออมสิน สาขาบานไผ  ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกําหนด  วงเงิน
อนุมัติจํานวน  80 ลานบาทถวน
ประมาณการนอยกวางบประมาณปีที่ผานมา

รายจายตามขอผูกพัน รวม 203,400 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 203,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการ
เปนพนักงานสถานธนานุบาล  ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปี
ที่ลวงมา ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพน
จากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2554  หมวด  1
  ขอ 5 ประมาณการนอยกวางบประมาณปีที่ผานมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,075,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,075,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,995,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
บานไผ ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยคาจาง คาตอบ
แทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2565
ประมาณการมากกวางบประมาณปีที่ผานมา

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 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,558,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 977,500 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบานไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยคาเชา
บานพนักงานสถานธนานุบาล  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2565
ประมาณการมากกวางบประมาณปีที่ผานมา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสถาน
ธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ
.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงาน
สถานธนานุบาลและสมาชิกในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกเงินคารักษา
พยาบาลไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ
.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

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 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 199,500 บาท

เพื่อจายจายเปนเงินสมทบเงินสะสมใหแกพนักงานสถานธนานุ
บาลในอัตรารอยละ  10  ของเงินคาจาง  ตามระเบียบสํานัก
งาน  จ.ส.ท.  วาดวยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถาน
ธนานุบาล พ.ศ.2522  (รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหม  ถึง  พ.ศ
.2535) 
ประมาณการมากกวางบประมาณปีที่ผานมา
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คาอาหาร จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงานสถานธนานุ
บาล  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  
วาดวยการจายเงินคาอาหารประจําวันทําการของพนักงานสถาน
ธนานุบาลพ.ศ. 2549 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุดใหแกคณะกรรมการ
และพนักงานสถานธนานุบาลที่มาปฏิบัติงานในวันจําหนายทรัพย์
หลุด  ตามหนังสือสํานักงาน  จ.ส.ท. ที่  มท  0801.5/ว1509  ลง
วันที่  17  พฤศจิกายน  2551
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานสถานธนา
นุบาลตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล  (ฉบับที่ 5)  พ
.ศ.2558  และที่แกไขเพิ่มเติม
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาตอบแทนพิเศษ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู
ไดรับคาจางสูงสุดของตําแหนงแลว  2% , 4% ตามระเบียบสํานัก
งาน จ.ส.ท. วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาลผูไดรับเงินคาจางถึงขั้นสูงหรือไกลถึงขั้นสูงของ
ตําแหนง พ.ศ.2550 
ประมาณการมากกวางบประมาณปีที่ผานมา
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ค่าใช้สอย รวม 258,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 98,500 บาท

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆใหแกผูรับจางทําอยางใด
อยางหนึ่งคาจางเหมาบริการทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน เชนคา
ถายเอกสาร คาสิ่งพิมพ์แบบพิมพ์ตางๆ ป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ตางๆ ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค  ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ของสถานธนานุบาลและคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารของสถานธนานุบาลและ
ทรัพย์สินที่รับจํานําที่เก็บอยูภายนอกหองสตรองรูม
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน
ของสถานธนานุบาล
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของสถานธนานุบาลให
กับเทศบาลเมืองบานไผตามที่เทศบาลประเมินราคาเรียกเก็บ
ประมาณการมากกวางบประมาณปีที่ผานมา
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คาวารสาร จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพ์หรือวารสารตางๆ
ของสถานธนานุบาล
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายใหสํานักงานสอบบัญชีหรือผูสอบบัญชีที่ไมสังกัดสํานัก
งานสอบบัญชีและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี
หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงินของสถานธนานุบาล
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาอากรแสตมป์ จํานวน 2,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป์ ในการใชเช็ค
เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารของสถานธนานุบาล
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรอง  
ผูมาตรวจเยี่ยมและตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  16:38:04 หนา : 6/11



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 60,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหแกพนักงานสถานธนานุ
บาลที่เดินทางไปราชการ ไปอบรม และเปนคาพาหนะใหกับ
พนักงานบัญชีและพนักงานรักษาสถานที่ฯ ที่เดินทางไปติดตอ
ราชการกับหนวยงานอื่นเปนประจํา เปนไปตามระเบียบสํานัก
งาน จ.ส.ท.  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนัก
งานสถานธนานุบาล พ.ศ.2559 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 90,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ของ
สถานธนานุบาล  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

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง
ของสถานธนานุบาล เชน  ซอมแซมอาคาร  หองน้ํา  หองนิรภัย 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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ค่าวัสดุ รวม 201,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ
หมึก ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  ตรายาง  คลิป  เทป
กาว  สมุด  ซองเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์  ฯลฯ  และวัสดุ
สํานักงานอื่นๆ  ที่จําเปน 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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน
คาแบตเตอรี่  ยางนอกยางใน  สายไมล์ เพลา น้ํามันเบรก หัว
เทียน  น็อต และอะไหลเครื่องยนต์ตางๆ ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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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 ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์  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

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
และคาใชจายเกี่ยวของกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุ
บาล  เชน คาไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวงตรา
ไปรษณียากร ในการจัดสงเอกสารตาง ๆ ฯลฯ
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 6,662,400 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 6,662,400 บาท
คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 62,400 บาท

เพื่อจายใหแก สํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งไวในแตละ
ปี  ตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.วาดวยเงินคาใชจายฝายอํานวย
การ  พ.ศ.  2563  
ประมาณการมากกวางบประมาณปีที่ผานมา

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 จํานวน 1,980,000 บาท

เพื่อจายใหแกเทศบาลเมืองบานไผ นําไปบูรณะ หรือทํานุ
บํารุง ทองถิ่น ซึ่งกําหนดตั้งจายไว 30% ของกําไรสุทธิปี 2565
  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557 
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล รอยละ 50 จํานวน 3,300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาลซึ่งตั้งจายไว 50
 %  ของกําไรสุทธิกําไรสุทธิปี 2565 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 2565  ตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557
ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา
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