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อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน 
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ

                  บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาล  จะไดเสนอรางงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลอีกครั้งหน่ึง

ฉะน้ัน   ในโอกาสน้ี    นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกทุกทาน

ไดทราบถึงสถานะ ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556   ตอไปน้ี

                1.  สถานะการคลัง

                     ปจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่  30   มิถุนายน 2555     จํานวน 45,769,641.44      บาท  

สามารถนํามาใชได จํานวน 13,458,176.98    บาท  และสะสมไวที่กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจํานวน 

21,674,716.55      บาท  ทําใหสถานะการคลังมั่นคงพอสมควร
                 2.  การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน

                      ในปงบประมาณที่ผานมาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยูในสภาวะที่ยังไมดีข้ึน ภาพรวมระบบเศรษฐกิจ

ยังอยูในสภาวะผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   แตเทศบาลสามารถดําเนินกิจการตามที่ไดต้ังงบประมาณรายจายได

    2.1  รายรับ  ปงบประมาณ 2556  ประมาณการไว  บาท

รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

บัญชี ป  2554 ป  2555 ป  2556

1. หมวดภาษีอากร(รายไดท่ีจัดเก็บเอง) (รวม) 0100 6,904,787.52   6,520,000.00   7,300,000.00   

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0101 4,878,147.05     4,700,000.00     5,320,000.00     

ภาษีบํารุงทองที่ 0102 280,933.47       260,000.00       260,000.00       

ภาษีปาย 0103 1,673,555.00     1,500,000.00     1,650,000.00     

อากรการฆาสัตว 0104 72,152.00         60,000.00        70,000.00         

2.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต (รวม) 0120 2,891,443.05   2,810,000.00   3,025,000.00   

คา ธ.เก่ียวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว 0121 122,838.00       100,000.00       107,000.00       

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0122 6,571.75           8,000.00          8,000.00          

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0123 20.00              1,000.00          1,000.00          

คาธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร 0125 29,220.30         30,000.00        30,000.00         

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข 0126 1,716,395.00     1,600,000.00     1,600,000.00     

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฎิกูล 0127 55,000.00         55,000.00        55,000.00         

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 0131 28,440.00         30,000.00        30,000.00         

คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0132 92,900.00         55,000.00        93,000.00         
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141,002,000.00                  

คําแถลงงบประมาณ
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หมายเหตุหมวด / ประเภท



รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

บัญชี ป  2554 ป  2555 ป  2556

คาธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา 0133 22,080.00         20,000.00        20,000.00         

คาธรรมเนียมการแพทย 0134 7,000.00           10,000.00        10,000.00         

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0137 53,300.00         100,000.00       100,000.00       

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0139 29,280.00         30,000.00        30,000.00         

คาปรับการผิดสัญญา 0140 12,393.00         200,000.00       200,000.00       

คาใบอนุญาตเก่ียกวกับการสาธารณสุข 0144 415,950.00       430,000.00       430,000.00       

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0146 2,560.00           3,000.00          3,000.00          

ใบอนุญาตการโฆษณาโดยใชเสียง 0147 5,595.00           8,000.00          8,000.00          

คาใบอนุญาตอ่ืนๆ  (คาธรรมเนียมบริการโรงฆาสัตว) 0148 291,900.00       130,000.00       300,000.00       

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน   (รวม) 0200 1,002,725.19   1,150,000.00   1,350,000.00   

คาเชาที่ดิน 0201 -                 -                 -                 

คาเชาหรือบริการสถานที่ 0202 512,420.00       900,000.00       900,000.00       

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0203 484,715.39       200,000.00       400,000.00       

ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน  ก.ส.ท. 0203 5,589.80           50,000.00        50,000.00         

เงินปนผล หรือ เงินรางวัลตางๆ 0204 -                 -                 -                 

4.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย (รวม) 0250 774,338.41      1,000,000.00   1,100,000.00   

เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 0251 774,338.41       900,000.00       1,100,000.00     

รายไดจากการพาณิชยอ่ืน 0252 -                 -                 -                 

คาดอกเบี้ยเงินกูเพื่อชดเชยใหเทศบาล 0254 -                 100,000.00       -                 

5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  (รวม) 0300 1,244,428.00   1,220,000.00   1,225,000.00   

คาขายแบบแปลน 0302 1,029,300.00     750,000.00       750,000.00       

คาเขียนแบบแปลน 0303 -                 -                 

คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 0304 25,618.00         20,000.00        25,000.00         

คาวัคซีน -                 -                 

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 0307 189,510.00       450,000.00       450,000.00       

6.  หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแลวแบงใหอปท.(รวม 1000 77,537,277.15  77,300,000.00 79,000,000.00 

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือน 1001 -                 -                 -                 

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9) 1002 11,413,669.86   10,000,000.00   11,000,000.00   

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 45,348,123.03   47,500,000.00   47,000,000.00   

ภาษีสุรา 1005 4,596,272.32     4,200,000.00     4,600,000.00     
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หมายเหตุหมวด / ประเภท



รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

บัญชี ป  2554 ป  2555 ป  2556

ภาษีสรรพสามิต 1006 11,077,731.49   11,000,000.00   11,000,000.00   

คาภาคหลวงแร 1010 345,799.70       200,000.00       300,000.00       

คาภาคหลวงปโตรเล่ียม 1011 1,147,864.24     700,000.00       1,200,000.00     

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 410,481.51       200,000.00       400,000.00       

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1013 3,197,335.00     3,500,000.00     3,500,000.00     

รวมรายรับท้ังส้ิน 90,354,999.32  90,000,000.00 93,000,000.00 

7.  หมวดเงินอุดหนุนรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท 2000 36,728,242.00  37,000,000.00 48,002,000.00 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2002 36,728,242.00   37,000,000.00   48,002,000.00   

เงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 2003 -                 -                 

8.  หมวดเงินรายไดอื่นๆ   (รวม) -                -                -                

รวมรายรับท้ังส้ิน+รวมเงินอุดหนุน 127,083,241.32  127,000,000.00  141,002,000.00  

2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน        ยอดรวม 141,002,000 บาท

จายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป  2554 ป  2555 ป  2556

 ดานบริหารท่ัวไป        (รวม) 38,752,787.12  33,962,380.00  35,360,800.00  

 -แผนงานบริหารทั่วไป 30,611,926.78   26,104,780.00   26,630,100.00   

 -แผนงานการรักษาความสงบฯ 8,140,860.34     7,857,600.00     8,730,700.00     

 ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม) 58,972,532.54  64,731,078.00  84,404,568.00  

 -แผนงานการศึกษา 21,660,432.17   25,366,120.00   36,767,000.00   

 -แผนงานสาธารณสุขฯ 4,964,058.05     4,059,695.00     5,866,944.00     

 -แผนงานเคหะและชุมชน 26,507,821.92   28,915,963.00   33,173,924.00   

 -แผนงานสังคมสงเคราะห 56,000.00         120,000.00       170,000.00       

 -แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3,147,275.40     3,669,300.00     5,521,700.00     

 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,636,945.00     2,600,000.00     2,905,000.00     

 ดานเศรษฐกิจ                 (รวม) 12,799,838.42  8,472,042.00    4,609,932.00    

 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,035,470.42   7,484,300.00     3,694,600.00     

 -แผนงานการพาณิชย 764,368.00       987,742.00       915,332.00       

 ดานดําเนินงานอ่ืน            (รวม) 13,972,128.58  19,834,500.00  16,626,700.00  

 -งบกลาง 13,972,128.58   19,834,500.00   16,626,700.00   

รวมท้ังสิ้น 124,497,286.66 127,000,000.00  141,002,000.00   
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  2.3 รายจายตามหมวดรายจาย ยอดรวม 141,002,000  บาท

หมวด / ประเภท หมายเหตุ

หมายเหตุดาน / แผนงาน



จายจริง งบประมาณ งบประมาณ

ป  2554 ป  2555 ป  2556

 1. รายจายงบกลาง 13,972,128.58   19,834,500.00   16,626,700.00   

 2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 29,359,003.73   32,893,000.00   45,242,500.00   

 3. หมวดคาจางช่ัวคราว(ตามภารกิจ+ทั่วไป) 10,618,031.42   12,933,100.00   8,676,200.00     

 4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 48,829,016.00   46,301,720.00   52,462,400.00   

 5. หมวดคาสาธารณูปโภค 2,405,884.12     2,466,000.00     2,546,000.00     

 6. หมวดเงินอุดหนุน 5,721,540.81     6,681,800.00     7,130,800.00     

 7. หมวดรายจายอื่น 10,000.00        10,000.00         

 8. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 13,591,682.00   5,879,880.00     8,307,400.00     

124,497,286.66 127,000,000.00  141,002,000.00   

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดสะสม ตามประเภทและรายการแผนงานในปงบประมาณ

     2552 , 2553  และ 2554

จายจริง  จายจริง  จายจริง  

2552 2553 2554

  1.  เงินอุดหนุนท่ัวไป 33,359,501.58  16,498,082.00  -                 

       1.1  แผนงานการศึกษา 16,766,641.83   3,765,482.00     

       1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 1,098,000.00     

       1.3 แผนงานสาธารณสุข 137,678.40       

       1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,553,205.00     

       1.5 แผนงานบริหารทั่วไป 4,254,329.99     

       1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 3,865,346.36     

       1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,690,930.00     12,732,600.00   

       1.8 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 836,430.00       

       1.9 แผนงานการพาณิชย 48,000.00         

       1.10 แผนงานการรักษาความสงบฯ 108,940.00       

  2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 279,946.00       6,935,730.10    33,792,267.00  

      2.1  แผนงานการศึกษา 279,946.00       6,935,730.10     17,059,487.00   

      2.2  แผนงานสาธารณสุข -                 -                 

      2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 11,599,500.00   16,573,500.00   

      2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -                 938,000.00       159,280.00       
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     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,519,629.00     1,288,948.50     481,530.00       
     3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 68,550.00         57,385.00        70,849.00         

     3.3  แผนงานการศึกษา 485,980.00       728,847.42       

     3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 482,000.00       

     3.5  แผนงานเคหะและชุมชน 269,716.00       2,787,309.11     1,058,215.00     

     3.6  งบกลาง 566,250.00       706,213.20       

     3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน -                 27,180.00         

     3.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ -                 398,800.00       

     3.9  แผนงานสาธารณสุข 300,000.00       190,599.00       

  4.  เงินกู  กสท. 21,639,582.50  15,866,000.00  1,462,000.00    

       4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป -                 -                 513,000.00       

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,565,000.00   8,180,000.00     

       4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3,935,582.50     -                 

       4.4 แผนงานสาธารณสุข 7,139,000.00     7,686,000.00     

       4.5 แผนงานการศึกษา -                 -                 949,000.00       

  5.  เงินกู  ธนาคารกรุงไทย -                 3,247,889.00    2,872,800.00    

       5.1  แผนงานการศึกษา -                 3,247,889.00     2,872,800.00     

2.5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ

     ประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล              ยอดรวม  13,900,500   บาท
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

 ป  2554  ป 2555  ป 2556

 1. หมวดรายได 6,880,040.72     7,720,000.00     8,820,500.00     

 2. หมวดเงินไดอื่น 2,581,128.03     5,080,000.00     5,080,000.00     

     รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล                   ยอดรวม  11,381,600   บาท
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ
 ป  2554  ป 2555  ป 2556

1. รายจายงบกลาง 2,075,626.23  4,260,000.00  4,257,600.00  
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 943,240.00     1,080,000.00  1,080,000.00  
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 524,098.58     719,500.00    825,000.00    
4. หมวดคาสาธารณูปโภค 44,911.44      59,000.00      64,000.00      
5. หมวดรายจายอื่น 2,616,028.03  70,000.00      5,125,000.00  
6. หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง -                30,000.00      30,000.00      
7. รายจายจากกําไรสุทธิ -                5,080,000.00  -               

คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายรับ

หมวด
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ลําดับท่ี ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ

1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 19,655,500.00  

2 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาลฯ 2,105,800.00   

3 เงินคาจางประจํา 10,189,700.00  

4 เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา 390,000.00      

5 เงินคาจางชั่วคราว 6,000,780.00   

6 เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางชั่วคราว 2,231,320.00   

7 เงินสวัสดิการชวยเหลือบุตร 9,600.00         

8 เงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร 513,500.00      

9 เงินสวัสดิการชวยเหลือคาเชาบาน 114,000.00      

10 เงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาล 950,000.00      

11 เงินชวยเหลือคาจัดการงานศพพนักงาน / ลูกจางท่ีตายในระหวางรับราชการ 50,000.00       

12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 869,500.00      

13 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ข.) 1,860,000.00   

14 เงินบําเหน็จลูกจางประจํา -                

15 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) ,เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน,ลูกจาง 232,000.00      

คาใชจายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

15 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) ,เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน,ลูกจาง 232,000.00      

16 เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 210,000.00      

17 เงินคาตอบแทนพนักงานเทศบาลท่ีลาออกจากราชการ  ตามโครงการมาตรการเปลี่ยน -                

อาชีพพนักงานเทศบาล

18 สงใชเงินยืมสะสมเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสายบริหาร -                

19 สงใชเงินยืมสะสมคาตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลสายบริหาร -                

20 สงใชเงินยืมสะสมเงินบําเหน็จลูกจางประจํา -                

รวม 45,381,700.00 

หมายเหต ุ  :  คิดเปนรอยละ  32.19          ของรายจายท่ีตั้งจายจากรายไดรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณ  2556

การคํานวณ      =      ยอดรวมคาใชจายในการบริหารงานบุคคล  ปงบประมาณ 2556   x  100

ประมาณการรายจาย  ปงบประมาณ  2556

45,381,700.00                                                                                    X  100       = 32.19    

141,002,000.00
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ลําดับ หนวยงานท่ี หมายเหตุ

ท่ี รับผิดชอบ (การจายเงิน)

1 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ 410,000   แผนงานบริหารทั่วไป งบกลาง เงินรายได

2 เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผูติดเช้ือเอดสท่ีดอยโอกาสในสังคม 240,000   แผนงานบริหารทั่วไป งบกลาง เงินอุดหนุนทั่วไป

3 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 100,000   แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

4 โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัยฯ 427,200   แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

5 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันทองถ่ินไทย 30,000    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

6 โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู  พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพ 50,000    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

คณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง    

7 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ผูปฏิบัติงานดีเดน 5,000      แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

8 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) ประจําป 15,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได

9 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 13,500    แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได

10 โครงการจัดตั้งเจาหนาท่ีเฝาระวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพในการปองกันและ 550,000   แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได

บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินฯ

11 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลฯ 90,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได

12 โครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ / กูภัย ) 90,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได

13 โครงการฝกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 150,000   แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได

14 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 400,000   แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได

15 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 30,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได

16 โครงการเผยแพรความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 10,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได

17 โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนน ทางเทาและการจราจร 200,000   แผนงานรักษาความสงบฯ งานรักษาความสงบ เงินรายได

18 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจรประจําป 50,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานรักษาความสงบ เงินรายได

19 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางและรถสามลอรับจาง 100,000   แผนงานรักษาความสงบฯ งานรักษาความสงบ เงินรายได

20 เงินอุดหนุนชมรมขาราชการบําเหน็จบํานาญบานไผ 50,000    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

21 เงินอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ 20,000    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

22 เงินอุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานไผ 10,000    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

23 เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 110,000   แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

24 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 25,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

25 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาล 370,000   แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

26 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการบริการขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน 25,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

27 โครงการเทศบาลเมืองบานไผ Wifi 20,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

28 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม 180,000   แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

29 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรฯแกประชาชน 50,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

30 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรฯแกบุคลากรในองคกร 20,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

31 โครงการจัดตั้งเครือขายประชาสัมพันธในชุมชน  40,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

32 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู 25,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

33 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน 30,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

34 โครงการจางเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาล 158,400   แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

35 โครงการจางเหมาจัดเก็บคาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 79,200    แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

36 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี 10,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

37 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูดานภาษีอากรและคาธรรมเนียม 3,000      แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

รายจายท่ีองคกรใชจายในการพัฒนาองคกร   ปงบประมาณ   2556

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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ลําดับ หนวยงานท่ี หมายเหตุ

ท่ี รับผิดชอบ (การจายเงิน)

38 โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีประจําปทางสื่อวิทยุ เคเบ้ิลทีวี หนังสือพิมพ 2,000      แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

39 เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และคาใชจายในการอํานวยการของ 25,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ อปท.ระดับอําเภอ

40 โครงการจางเหมาทําความสะอาดกองชาง,งานปองกันฯ,งานเทศกิจฯ ฯลฯ 79,200    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินรายได

41 โครงการปลูกหญาแฝก 10,000    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินรายได

42 ขยายเขตไฟฟา 300,000   แผนงานเคหะฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

43 ขยายเขตประปา                            150,000   แผนงานเคหะฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

44 โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด 316,800   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

45 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 237,600   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

46 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน 30,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

47 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  อปท. ระดับภาค/ประเทศ 80,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

48 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือเยาวชนและประชาชน (บุญกุมขาวใหญ) 80,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

49 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 50,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

50 โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 70,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

51 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลชุมชน 50,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

52 โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไทคัพมหกรรมกีฬาทองถิ่นแหงประเทศไทย 15,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

53 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 1,700,000  แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

54 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 100,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

55 โครงการเยาวชนสัมพันธเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 40,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

56 โครงการสงเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาล เขารวมแขงขันกีฬา 10,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

57 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 400,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

58 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 200,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

59 โครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน 100,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

60 โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติด ในสถานศึกษา 30,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

61 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 200,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

62 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 1,754,600  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา รด.284,000 บ.

อด.1,470,600 บ.

63 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. 2,881,100  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

64 โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 584,100   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

65 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี  ภาคฤดูรอน 30,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

66 โครงการบัณฑิตนอย 50,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

67 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเทศบาลเมืองบานไผ 100,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

68 โครงการคายพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชนกาวสูประชาคมอาเซียน 40,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

69 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือสูประชาคมอาเซียน 80,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

70 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 10,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

71 โครงการขยายช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 300,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

72 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 2,506,400  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา รด.405,600 บ.

อด.2,100,800 บ.

73 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย 1,084,800  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

74 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯจํานวน 2 แหง 40,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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75 โครงการคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนในสังกัดฯ จํานวน 2 แหง 33,600    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

76 โครงการพัฒนาขาราชการครูของ ร.ร.ในสังกัดฯ จํานวน 2 แหง 108,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

77 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยฯในสังกัดฯ จํานวน 3 แหง 33,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา รด.22,000 บ.

อด.11,000 บ.

78 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 2 แหง 150,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

79 โครงการคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดฯจํานวน 2 แหง 40,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

80 โครงการคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช โรงเรียนเปนฐาน 1,300,000  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)

81 โครงการคาใชจายในการสงเสริม อปท.ท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 300,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

ระดับสถานศึกษาในสังกัดฯ

82 โครงการคาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ของ อปท. 50,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

83 อุดหนุนการกีฬา 110,000   แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

84 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 450,000   แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

85 อุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ 270,000   แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

86 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4,115,800  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

87 อุดหนุนเจาภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

88 อุดหนุนชุมนุมลูกเสือทองถ่ิน 20,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

89 อุดหนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 300,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

90 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ 79,200 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

91 โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ 316,800 แผนงานการพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

92 โครงการจางเหมาบุคลากรสายงานวิทยาศาสตร ประจําศูนยบริการ- 180,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

สาธารณสุข เทศบาลเมืองบานไผ

93 โครงการจางเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครื่องมือใหปราศจากเช้ือ  79,200 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

ประจําศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ

94 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน 450,000   แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

95 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 420,000   แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

96 โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผูพิการ 100,000   แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

และทัศนศึกษาดูงาน

97 โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุขผสมผสาน(เชิงรุก) 100,000   แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

98 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 100,000   ผง.เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

99 โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน 70,000    ผง.เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

100 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม 50,000    ผง.เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

101 โครงการรณรงคลดการใชนํ้ามันทอดซ้ํา 30,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

102 โครงการแผงสะอาดตลาดนาซื้อ 50,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

103 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในสัตว 50,000    แผนงานการพาณิชยฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

104 โครงการพัฒนาแผงจําหนายเน้ือสัตว (เขียงสะอาด) 10,000    แผนงานการพาณิชยฯ กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

105 อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 30,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

106 อุดหนุนบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพ่ือนมนุษย 20,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

107 อุดหนุนสําหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข 260,000   แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป
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108 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองบานไผ 80,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

109 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ 50,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

110 สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม 384,000   ผง.เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

และเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน

111 โครงการขยายเขตหอกระจายขาว 60,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

112 โครงการแกไขปญหาความยากจน 100,000   ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

113 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนท่ี 90,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

114 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนฯ 40,000    ผง.สังคมสงเคราะหฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

115 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 150,000   ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

116 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน 100,000   ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

117 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาของชุมชนและ 5,000      ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

การลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี

118 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส 100,000   ผง.สังคมสงเคราะหฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

119 โครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 30,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

120 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 280,000   ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

121 โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 20,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

122 โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง 100,000   ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

123 โครงการสงเคราะหเครื่องอุปโภคบริโภค แกผูพิการ ผูปวยเอดส 30,000    ผง.สังคมสงเคราะหฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

และผูดอยโอกาสในสังคม

124 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําฯ 1,260,000  ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

125 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100,000   ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

126 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน 26 ชุมชนฯ 30,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

127 โครงการสงเสริมการพัฒนาทองถ่ินภาคชุมชน 50,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

128 โครงการอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน(ถนนกินได) 20,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

129 โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค เขตเทศบาลเมืองบานไผ 30,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

130 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดเกษตรกร 50,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได

131 อุดหนุนสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 30,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

132 อุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก (อําเภอบานไผ) 10,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

133 อุดหนุนองคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชนและกลุมสตรีแมบาน 100,000   ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

134 อุดหนุนสนับสนุนสงเสริมบุญประเพณี (บุญคุม) 216,000   ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

135 อุดหนุนกลุมสตรีในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (วันสตรีสากล) 10,000    ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

136 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 3-6 จํานวน 7 ชุด 52,500    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป

137 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน ระดับ 7-8 จํานวน 1ชุด 4,000      แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป

138 โครงการจัดซื้อไดโว  จํานวน 4 เครื่อง 15,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

139 โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต  จํานวน 3 เครื่อง 33,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

140 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-สง วิทยุ  จํานวน 5 เครื่อง 60,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

141 โครงการจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล จํานวน 1 ตัว 10,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

142 โครงการบริการขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส 85,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

143 โครงการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการฐานขอมูลขาวสารทางราชการ 50,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป
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144 โครงการจัดทําระบบบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองบานไผ 80,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

145 โครงการจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย 50,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

146 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 35,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

147 โครงการจัดตั้งศูนยบริการ ICT  เทศบาลเมืองบานไผ 80,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

148 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว 4,000      แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

149 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด30000 B.T.Uจํานวน 1 เคร่ือง 37,300    แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

150 โครงการจัดซื้อโทรทัศนสี ชนิดจอภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา 40 น้ิว 17,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 1 เครื่อง

151 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร  จํานวน 1 เครื่อง 3,000      แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

152 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร  จํานวน 1 เครื่อง 8,000      แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

153 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนตขนาดไมต่ํากวา 120 ซีซี จํานวน 1 คัน 46,400    แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

154 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง(แบบสายสะพาย) จํานวน 4 เครื่อง 38,000    แผนงานเคหะฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

155 โครงการจัดซื้อปายเตือนลูกศรไฟกระพริบสําหรับติดทายรถปฏิบัติงาน จํานวน 4 ปาย 132,000   แผนงานเคหะฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

156 โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน 2,143,400  แผนงานเคหะฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

157 โครงการจัดทําปายช่ือ ถนน ซอย ชุมชนตางๆในเขตเทศบาลฯ 200,000   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

158 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเจาเงาะ 346,000   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

ดานทิศใต(ชุมชนเจาเงาะ) 

159 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ตั้งแตประตูบริษัทอาดัมสไปถึงหลัง 208,000   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ

160 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2  ดาน 55,200    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

ทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี 2 (ชุมชนบานไผเกา)

161 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2 ดาน 82,700    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

ทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี 1 ตรงขามมัสยิด (ชุมชนบานไผเกา)

162 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ1 35,000    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

163 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกทางเขา 70,000    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนทั่วไป

โรงเรียนเทศบาล(ดานทิศใต)

164 โครงการจัดซื้อโตะครูพรอมเกาอ้ี ระดับ 3-6 จํานวน 11 ชุด 49,500    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

165 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ช้ัน จํานวน 4 ตู กองฯ,เทศบาล 2 14,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

166 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งชนิดแขวน 18,000บีทียู 6 เครื่อง 170,400   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

167 โครงการจัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอ้ี 20 ชุด 80,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

168 โครงการจัดซื้อชุดรับแขก  จํานวน 1 ชุด 10,600    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

169 โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล 1 เครื่อง 10,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

170 โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ีนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสาธิต จํานวน 60 ชุด 60,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

171 โครงการจัดซ้ือโตะ-เกาอี้นักเรียน ขาเหล็ก จํานวน 50 ชุด โรงเรียนเทศบาลฯ 60,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

172 โครงการจัดซื้อโตะหมูอนุบาล จํานวน 15 ชุด 37,500    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

173  จัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ี อานหนังสือ ชนิด 4 คน 32,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

174 จัดซื้อเคานเตอรรับ - จาย หนังสือ 15,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

175 จัดซื้อแทนตั้งแสดงหนังสือบนโตะแบบหมุนได 6,300      แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

176 จัดซื้อไมหนีบหนังสือพิมพพรอมขาตั้ง 1,000      แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป
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ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน

ชื่อโครงการ



177 จัดซื้อช้ันวางหนังสือ 45,700     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

178 โครงการจัดซื้อโทรโขง จํานวน 5 ตัว 12,500    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

179 โครงการซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น จํานวน 9 เครื่อง 36,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

180 โครงการกอสรางพ้ืนพรอมทอระบายนํ้า คสล.และบอทรายสําหรับ 540,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องเลนเด็กโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ

181 โครงการสรางอางลางมือ ลางหนา 10 หัวกอก 100,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

182 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง 28,400 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

183 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง 22,500 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

184 โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน จํานวน 1 ตัว 2,200 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

185 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน 2  ตัว 5,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

186 โครงการจัดซื้อตูเก็บแฟมสุขภาพประจําครอบครัว จํานวน 1 หลัง 4,900 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

187 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  จํานวน 2  หลัง 6,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

188 โครงการจัดซื้อช้ันวางยา  จํานวน 2  อัน 7,800 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

189 โครงการจัดซื้อตูยา  จํานวน 1 หลัง 4,900 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

190 โครงการจัดซื้อโตะอเนกประสงค  จํานวน 3  ตัว 12,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

191 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีรอตรวจสําหรับผูปวย  จํานวน 3  ชุด 9,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

192 โครงการจัดซื้อเคานเตอรตรวจรักษาโรค  จํานวน 1 ชุด 6,900 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

193 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอ จํานวน 3 ตัว 5,700 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

194 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 3  ชุด 88,800 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

195 โครงการจัดซื้อตูเย็น จํานวน 1 เครื่อง 9,400 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

196 โครงการจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น  จํานวน 1 เครื่อง 4,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

197 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีลอ  จํานวน 1 เครื่อง 12,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

198 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจ ตา หู คอ จมูก  จํานวน 1 เครื่อง 25,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

199 โครงการจัดซื้อเครื่องช้ังนํ้าหนักเด็กออน  จํานวน 1 เครื่อง 5,500 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

200 โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณกูชีพ  จํานวน 1 ชุด 3,500 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

201 โครงการจัดซื้อชุดหูฟง  จํานวน 1 อัน 5,500 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

202 โครงการจัดซื้อเสานํ้าเกลือ  จํานวน 1 เสา 2,500 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

203 โครงการจัดซื้อโคมไฟสําหรับการตรวจรักษาพยาบาล  จํานวน 1 เครื่อง 8,500 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

204 โครงการจัดซื้อถังออกซิเจนพรอมอุปกรณการใหออกซิเจน  จํานวน 1 ชุด 10,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

205 โครงการจัดซื้อถังพรอมตะแกรงทําแผล  จํานวน 1 ใบ 8,500 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

206 โครงการจัดซื้อเครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในหญิงมีครรภ  จํานวน 1 เครื่อง 25,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

207 โครงการจัดซื้อรางวัดความยาวเด็ก  จํานวน 1 อัน 2,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

208 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันในเลือด  จํานวน 1 เครื่อง 19,500 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

209 โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย จํานวน 10 คัน 80,000 แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

210 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 3 คัน 139,200 แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

211 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย  จํานวน 1 คัน 2,200,000 แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

212 โครงการจัดซื้อเครื่องปมนํ้า  จํานวน 1 เครื่อง 10,000 แผนงานการพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

213 โครงการจัดซื้อชุดเลื่อยยนต จํานวน 2 เครื่อง 8,000 แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

214 โครงการจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง 160,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป
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215 โครงการจัดซื้อเครื่องพนยาสะพายหลัง จํานวน 2 เครื่อง 25,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน



216 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง 4,300 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

217 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง 5,400 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

218 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 30,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

219 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง 27,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

220 โครงการจัดซื้อโทรโขง จํานวน 2 ตัว 5,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

221 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 7-8 จํานวน 1 ชุด 7,500 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป



 
 

สวนที่ ๒ 
 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

ของ 
 

 
 
 

เทศบาลเมืองบานไผ 
อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน 
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งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ยอดรวม 152,383,600   บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี

1.งบประมาณรายจายท่ัวไป ยอดรวม 141,002,000   บาท

ก.ดานบริหารท่ัวไป ยอดรวม 35,360,800    บาท

1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 26,630,100      บาท

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 8,730,700       บาท

ข.ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 84,404,568    บาท

1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 36,767,000      บาท

2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 5,866,944       บาท

3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 33,173,924      บาท

4. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 170,000          บาท

5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 5,521,700       บาท

6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 2,905,000       บาท

ค.ดานเศรษฐกิจ ยอดรวม 4,609,932      บาท

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 3,694,600       บาท

2. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 915,332          บาท

ง.ดานการดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม 16,626,700    บาท

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 16,626,700      บาท

2. งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 11,381,600    บาท

1. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 7,124,000       บาท

2. แผนงานการบริหาร ยอดรวม 4,257,600       บาท

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯพิจารณาเห็นชอบตอไป
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เหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2556

ของเทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

……………………..

หลักการ



……………………..

โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายข้ึนไว โดยความเห็นชอบของ

สภาเทศบาลเมืองบานไผ และโดยความเห็นของผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ดังตอไปน้ี

ขอ 1 เทศบัญญัติน้ี เรียกวา เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขอ 2 เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2555  เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหต้ังจายเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 

141,002,000   บาท    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังตอไปน้ี

ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป ยอดรวม 141,002,000   บาท

ก.ดานบริหารท่ัวไป ยอดรวม 35,360,800    บาท

1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 26,630,100      บาท

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 8,730,700       บาท

ข.ดานการบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 84,404,568    บาท

1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 36,767,000      บาท

2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 5,866,944       บาท

3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 33,173,924      บาท

4. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 170,000          บาท

5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 5,521,700       บาท

6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 2,905,000       บาท

ค.ดานเศรษฐกิจ ยอดรวม 4,609,932      บาท

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 3,694,600       บาท

2. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 915,332          บาท

ง.ดานการดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม 16,626,700    บาท

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 16,626,700      บาท
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ทั้งน้ีตามรายละเอียดปรากฎในสวนที่  4

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556

ของเทศบาลเมืองบานไผ



ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม 11,381,600    บาท

แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 7,124,000       บาท

แผนงานบริหาร ยอดรวม 4,257,600       บาท

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  ใหเปนตามระเบียบ

การเบิกจายเงินของเทศบาล

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรี มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี

 (ลงนาม)  

ตําแหนง

(ลงนาม)    

                ( ……………………………………….. )

             ตําแหนง  …………………………………………………….

นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ

(นายลิขิต     กสิกิจวรกุล)



 
 

สวนที่ ๓ 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย 

 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองบานไผ 
อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน 

 

 
 

- ประมาณการรายรับ 
- รายจายตามแผนงาน 

- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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1.หมวดภาษีอากร   (0100) จํานวน 7,300,000      บาท

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (0101) จํานวน 5,320,000 บาท

      ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและจาก

 เกณฑรายไดคางรับ

1.2 ภาษีบํารุงทองที่   (0102) จํานวน 260,000          บาท

     ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและจาก

เกณฑรายไดคางรับ

1.3 ภาษีปาย   (0103) จํานวน 1,650,000 บาท

       ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและจาก

เกณฑรายไดคางรับ

1.4 อากรการฆาสัตว   (0104) จํานวน 70,000 บาท

      โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมาแลว

 

2. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต   (0120) จํานวน 3,025,000      บาท

2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว  จํานวน 107,000          บาท

      โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปที่ผานมาแลว    (0121)

2.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา   (0122) จํานวน 8,000             บาท

      โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

2.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน (0123) จํานวน 1,000             บาท

       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปที่ผานมาแลว

2.4 คาธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร (0125) จํานวน 30,000           บาท

      โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

2.5 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข   (0126) จํานวน 1,600,000       บาท

      โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาแลว

2.6 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   (0127) จํานวน 55,000           บาท

       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาแลว

2.7 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  (0131) จํานวน 30,000           บาท

       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาแลว
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน



2.8 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  (0132) จํานวน 93,000           บาท

       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาแลว

2.9 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา  (0133) จํานวน 20,000           บาท

        โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปที่ผานมาแลว

2.10 คาธรรมเนียมการแพทย (0134) จํานวน 10,000           บาท

       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาแลว

2.11 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก   (0137) จํานวน 100,000          บาท

       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาแลว

2.12 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน   

(0139) จํานวน 30,000           บาท

         โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาแลว

2.13 คาปรับการผิดสัญญา  (0140) จํานวน 200,000          บาท

         เปนรายไดประเภทที่คาดการไวแนนอนไมได

2.14 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข  (0144) จํานวน 430,000          บาท

        โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาแลว

2.15 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  (0146) จํานวน 3,000             บาท

         โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาแลว

2.16 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (0147) จํานวน 8,000             บาท

         โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาแลว

2.17 คาใบอนุญาตอื่น ๆ  (0148) จํานวน 300,000          บาท

       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมาแลว

3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน  (0200) จํานวน 1,350,000      บาท

3.1 คาเชาที่ดิน (0201) จํานวน -                บาท

      โดยประมาณการไวตามสัญญาใหเชาทรัพยสินของเทศบาล

3.2 คาเชาหรือคาบริการสถานที่ (0202) จํานวน 900,000          บาท

      โดยประมาณการไวใกลเคียงกับยอดจริงในปที่ผานมา

3.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (0203) จํานวน 400,000          บาท

      โดยประมาณการจากยอดเงินฝากของเทศบาล

3.4 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท. (0203) จํานวน 50,000           บาท

      โดยประมาณการจากยอดเงินที่สมทบอยูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล

3.5 เงินปนผล  หรือ  เงินรางวัลตางๆ (0204) จํานวน -                บาท

       โดยประมาณจากยอดเงินหุนที่อยูในโรงพิมพสวนทองถ่ิน
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4.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย  (0250) จํานวน 1,100,000      บาท



4.1 เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการเฉพาะการ  (0251) จํานวน 1,100,000       บาท

4.2 รายไดจากพาณิชยอื่น  (0252) จํานวน -                บาท

4.3 ดอกเบี้ยเงินกูชดเชยใหเทศบาล  (0254) จํานวน -                บาท

      โดยประมาณการไว 30% ของกําไรสุทธิของปงบประมาณ 2554  และดอกเบี้ยเงินยืมสะสม

5.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (0300) จํานวน 1,225,000      บาท

5.1 คาขายแบบแปลน  (0302) จํานวน 750,000          บาท

       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปที่ผานมาแลว

5.2 คาเขียนแบบแปลน (0303) จํานวน -                บาท

       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปที่ผานมาแลว

5.3 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง  (0304) จํานวน 25,000           บาท

       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปที่ผานมาแลว

5.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (0307) จํานวน 450,000          บาท

       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปที่ผานมาแลว เชน คาเชาที่ดินเวที คาเชารถบรรทุกนํ้าฯลฯ

6.  หมวดภาษีจัดสรร  รัฐจัดเก็บแลวแบงให  อปท (1000) จํานวน 79,000,000    บาท

6.1 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน   (1001) จํานวน 0 บาท

       ไมไดรับการจัดสรรจากสวนกลาง (อ.บ.จ.ไดทั้งจํานวน)

6.2 ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1 ใน 9)  (1002) จํานวน 11,000,000 บาท

      โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2555

6.3 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  จํานวน 47,000,000 บาท

      โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2555

6.4 ภาษีสุรา  (1005) จํานวน 4,600,000 บาท

      โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2555

6.5 ภาษีสรรพสามิต (1006) จํานวน 11,000,000 บาท

      โดยประมาณจากยอดรับจริง ในปที่ผานมาแลว

6.6  คาภาคหลวงแร (1010) จํานวน 300,000 บาท

         โดยประมาณการไวเพื่อรองรับคาภาคหลวงแร

6.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม  (1011) จํานวน 1,200,000 บาท

        โดยประมาณการไวเพื่อรองรับคาภาคหลวงปโตรเลียม

6.8 คาภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 400,000 บาท

        โดยประมาณการไวเพื่อรองรับคาภาษีธุรกิจเฉพาะ

6.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (1013) จํานวน 3,500,000 บาท

      โดยประมาณการไวเพื่อรองรับคาธรรมเนียมจากสํานักงานที่ดินจัดเก็บให
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7.  หมวดเงินอุดหนุนรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให  อปท.       (2000)

7.1 หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 48,002,000    บาท



 -เงินอุดหนุนท่ัวไป    (2002) จํานวน 48,002,000    บาท

   -โดยประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา  จํานวน 37,000,000      บาท

   -โดยประมาณการตามหนังสือสั่งการ - จํานวน 11,002,000      บาท

ดวนที่สุด ที่ มท0809.4/ว1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ-

รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา(เงินเดือนครู และคาจางประจํา

8.   หมวดเงินรายไดอ่ืนๆ จํานวน -               บาท
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วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไป เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุทั่ว ๆ ไปใหถูกตอง

    ตามระเบียบของทางราชการ

4. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5. เพื่อใหการดําเนินงานแกไขปญหาเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนเปนไปดวยความรวดเร็ว

6. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

7. เพื่อใหการบริหารงานในดานธุรการ การเงิน การพัสดุเปนไปดวยความเรียบรอย

8. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดการทํานิติกรรมตาง ๆ ของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย

9. งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ งานหองสมุดเทศบาลตลอดจนงานระบบสารสนเทศของเทศบาล

10.งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ

11.เพื่อใหบริการประชาชนในการเผยแพรความรู ขาวสารของทางราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธผลงาน

      ของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ

12.เพื่อใหการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานคลัง การบริงานบุคคลตลอดจนการบริหารงานทั่วไป

      ดานการเงินการบัญชีการจัดเก็บรายได ดานการพัสดุและทรัพยสิน ดานการพัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บ

      ภาษี (แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งานท่ีทํา

1. บริหารงานบุคคล

2. การดําเนินกิจการสภาเทศบาล และบริหารงานกิจการทั่วไปของเทศบาล

3. งานทะเบียนทั่วไป เชน แจงเกิด แจงตาย ยายเขา-ออก ออกหมายเลขประจําบาน ฯลฯ

4. งานบัตรประจําตัวประชาชน เชน ตรวจสอบและรับรองสําเนาทะเบียนบาน ตรวจสอบการทําบัตร 

    กรณีบัตรหายฯลฯ
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ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารท่ัวไป

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายตามแผนงาน



5. งานเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล และงานเลือกต้ังทั่วไป

6. ตรวจสอบบัญชี ทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน ตลอดจนทรัพยสินของเทศบาล

7. งานจัดเก็บสถิติขอมูล จัดทํางบประมาณ

8. งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  งานประเมินผลการดําเนินงาน  งานระบบสารสนเทศของเทศบาล

9. ประชาสัมพันธ จัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ 

10.จัดทํานิติกรรมตาง  ๆ

11.การดําเนินการทางกฎหมาย

12.งานการเงินและบัญชี

13.งานจัดเก็บรายไดทุกประเภท (ภาษีอากร,คาธรรมเนียม,คาปรับ และใบอนุญาตตาง ๆ)

14.งานธุรการ

15.งานพัสดุและทรัพยสิน

16.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1. สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 16,869,400 บาท

2. กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณรวม 3,799,900 บาท

3. กองคลัง งบประมาณรวม 5,960,800 บาท



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน คาครุภัณฑ เจาของ

คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ที่ดินและส่ิง งบประมาณ

กอสราง

1. งานบริหารทั่วไป 8,912,600     349,500         6,190,800      1,270,000     80,000          10,000     56,500           16,869,400      สํานักปลัดฯ 111

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,866,700     119,200         1,319,000      115,000        380,000         3,799,900        กองวิชาการฯ 112

3. งานบริหารงานคลัง 3,264,500     355,600         1,750,000      450,000        25,000          115,700         5,960,800        กองคลัง 113

รวม 14,043,800   824,300         9,259,800     1,835,000     105,000       10,000     552,200         26,630,100     
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

งาน รวม รหัสบัญชี



วัตถุประสงค

เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองันภัยฝายพลเรือน ทั้งในเขตพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง เพื่อบรรเทา

อันตรายและลดความเสียหายอันเน่ืองจากสาธารณภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามที่

กําหนดไว

งานท่ีทํา

1. งานบริหารงานบุคคลของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. งานธุรการ งบประมาณ พัสดุและทรัพยสินของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. การจัดทําและปรับปรุงแผนปองกันภัยฝายพลเรือน

4. งานดานการติดตอสื่อสารในการปองกันภัยฝายพลเรือน

5. งานปรับปรุงและจัดหาบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันภัยฝายพลเรือน

6. การฝกอบรมเจาหนาที่ ฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

7. งานที่ปฏิบัติเมื่อเกิดภัย งานชวยเหลือและบรรเทาทุกขผูประสบภัย

8. ตรวจสอบและจัดระเบียบทางเดินเทาภายในเขตเทศบาล จัดระเบียบภายในตลาดสดเทศบาล

    หาบเร แผงลอยเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของ

    บานเมือง พ.ศ. 2535 เทศบัญญัติ ระเบียบขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

9. ตรวจสอบการใชเสียง และเหตุเดือดรอนรําคาญตาง ๆ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1. สํานักปลัดเทศบาล ยอดรวม 8,730,700         บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดานบริหารท่ัวไป

รายจายตามแผนงาน

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

เทศบาลเมืองบานไผ

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2556



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน คาครุภัณฑ เจาของ

คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ที่ดินและส่ิง งบประมาณ

กอสราง

1. งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ -                สํานักปลัดฯ 121

     รักษาความสงบภายใน -                

2.  งานเทศกิจ 1,017,700     1,041,400      10,000           2,069,100        สํานักปลัดฯ 122

3.  งานปองกันภัยฝายพลเรือน และ 1,545,600     2,333,500       2,493,500      71,000         110,000        108,000         6,661,600        สํานักปลัดฯ 123

      ระงับอัคคีภัย

รวม 2,563,300    2,333,500      3,534,900     71,000         110,000       -          118,000         8,730,700       
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อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

รายจายจําแนกตามแผนงาน

รวม รหัสบัญชี
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วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  สติปญญา 

ใหมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

2. เพื่อใหเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบขององคกรการปกครองสวนทองถ่ิน

ไดรับการบริการศึกษาข้ันพื้นฐานครบตามหลักสูตรอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน

3. เพื่อพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพ  บรรลุเปาหมาย

วัตถุประสงค  เปนไปตามมาตรฐานรัฐกําหนด  และตรงตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  โดยมุงพัฒนา

ใหเกิดความสมดุลทั้งทางดานปญญา  จิตใจ  รางกาย  สังคม  ระดับความคิด  คานิยม  และพฤติกรรม  ซึ่งเนนวิธีการ

จัดกระบวนการเรียนรูที่มีความหลากหลายและใหผูเรียนเปนสําคัญ

4. เพื่อใหการจัดการศึกษาของทองถ่ินดําเนินการตามความตองการ  และคํานึงถึงการมีสวนรวมการสนับสนุนของ 

บุคคลครอบครัว  ชุมชน  เอกชน  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ 

และประชาชนในทองถ่ิน  ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  ตามศักยภาพและความสามารถของทองถ่ิน

5. เพื่อสงเสริมใหเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในทองถ่ิน  ไดออกกําลังกายและฝกฝนกีฬารวมกิจกรรมนันทนาการ 

และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน  เพื่อพัฒนาใหเปนคนที่มีคุณภาพ  ทั้งทางดานรางกาย  สติปญญา  จิตใจ  และสังคม  

โดยมีความตระหนักในคุณคาของการกีฬา  นันทนาการ  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก  เยาวชนไปในทางที่ถูกตอง

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

6.  เพื่อใหความรู ความเขาใจ แกประชาชนในการสรางและพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกลุมผูขาดโอกาส

ผูดอยโอกาส  ผูพิการทุพพลภาพ  ซึ่งเปนการสงเสริม  สนับสนุน  การประกอบอาชีพใหมีงานทํา  ไมเปนภาระแกสังคม

7.  เพื่อบํารุงศาสนาและอนุรักษ  บํารุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  มีความภาคภูมิใจ

ในเอกลักษณความเปนไทย

งานท่ีทํา

1. งานแผนอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณดานการศึกษา

 - งานธุรการ  - การบริหารงานบุคคล  - การเงินการบัญชี
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 - การซื้อจางและพัสดุ  - งานแผนและระบบสารสนเทศ  - งานวิชาการ

 - งานพัฒนาบุคลากร  - กํากับดูแลสถานศึกษาในสังกัด

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาเทศบาล  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

 - งานวางแผนการศึกษา  - งานสถิติขอมูลทางการศึกษา  - งานประกันคุณภาพทางการศึกษา

 - งานนิเทศการศึกษา  - งานประเมินผลทางการศึกษา  - งานปรับปรุงโรงเรียน

 - งานใหการอบรมและแนะนําการเรียนการสอนวิทยาการแผนใหม - งานโรงเรียน

 - งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา  - งานฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ

 - งานกิจการศาสนา  สงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  - งานกิจกรรมเด็ก

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กองการศึกษา งบประมาณรวม 36,767,000       บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน คาครุภัณฑ เจาของ

คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ที่ดินและส่ิง งบประมาณ

กอสราง

1. งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ 12,966,000   3,319,400       3,020,700      365,000        330,000        480,500         20,481,600      กองการศึกษา 211

     ศึกษา -                

2. งานระดับกอนวัยเรียนและ 10,674,600     10,000         4,115,800      160,000         14,960,400      กองการศึกษา 212

    ประถมศึกษา -                

3. งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 685,000        640,000         1,325,000        กองการศึกษา 214

4. งานระดับมัธยมศึกษา 215

รวม 12,966,000   3,319,400      14,380,300    375,000       4,445,800     -          1,280,500      36,767,000     
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เทศบาลเมืองบานไผ

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน รวม รหัสบัญชี
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วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการดําเนินการบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไปของดานสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหการบริการประชาชนในดานการปองกันควบคุมโรคติดตอดานอนามัยตาง ๆ รวมทั้งในการสงเสริม

    สุขภาพอยางทั่วถึงและสัมฤทธ์ิผล

3. เผยแพรกิจกรรมงานดานสาธารณสุข  วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ใหเกิดประสิทธิภาพ

    และสัมฤทธ์ิผล

งานท่ีทํา

1. บริหารงานบุคคล

2. วางแผนงานดานสาธารณสุข

3. ควบคุมปองกันโรคติดตอและการสงเสริมสุขภาพ

4. การใหบริการดานสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณ 5,866,944         บาท

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน คาครุภัณฑ เจาของ

คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ที่ดินและส่ิง งบประมาณ

กอสราง

1. งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 2,561,944     741,200        145,000        50,000          59,200           3,557,344        กองสาธารณสุขฯ 221

     สาธารณสุข -                

2. งานโรงพยาบาล 19,200         970,000        390,000        185,000         1,564,200        กองสาธารณสุขฯ

3. งานศูนยบริการสาธารณสุข 359,200        285,800         645,000          กองสาธารณสุขฯ 224

4. งานบริการสาธารณสุขและงาน 8,400           92,000          -               100,400          กองสาธารณสุขฯ 223

    สาธารณสุขอ่ืน

รวม 2,589,544    -               2,162,400     145,000       440,000       -          530,000         5,866,944       
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน รวม รหัสบัญชี

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน
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วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการดําเนินการบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อบําบัดฟนฟู  สภาพสิ่งแวดลอมและลดปญหาดานมลภาวะตางๆที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพประชาชน

     ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. สงเสริมเผยแพรความรู ดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  ใหแกประชาชนไดอยางทั่วถึง

4. พัฒนาปรับปรุงระบบการระบายนํ้า  การจัดเก็บขยะมูลฝอย  ระบบบําบัดนํ้าเสีย  รวมถึงการควบคุมดูแล 

     ความสะอาด  ถนน  คู  คลอง  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลาดสดใหเปนตลาดสดนาซื้อ

6.  เพื่อพัฒนาระบบโครงขายถนนและระบบการจราจรขนสง

7.  เพื่อพัฒนาและขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ

8.  เพื่อพัฒนากอสรางและปรับปรุงผิวจราจรถนน

9.  เพื่อพัฒนาและวางแผน  ดูแล  บํารุงรักษาสวนสาธารณะ

10. เพื่อพัฒนาระบบระบายนํ้าภายในเขตเทศบาล

11. เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับระบบระบายนํ้าภายในเขตเทศบาล

งานท่ีทํา

1. จัดเก็บ และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

2. อบรมเผยแพรความรู ดานการรักษาสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน

3. พัฒนาปรับปรุงระบบระบายนํ้า  รวมถึงการขุดลอก คู  คลอง ทอระบายนํ้า ใหสะอาดและการควบคุม

    ระบบบําบัดนํ้าเสีย

4. ควบคุม  ดูแล ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากดานสิ่งแวดลอม

5. ควบคุม ดูแล ความสะอาดและการรักความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาดสด

6.  วางแผนและออกแบบสถานีสัญญาณไฟฟา  และเครื่องหมายจราจรพรอมทั้งบํารุงรักษาและซอมแซม

7.  จัดหาวัสดุ  พัฒนาซอมแซมบํารุงรักษา  และติดต้ังไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล

8.  จัดหาวัสดุ  ซอมแซมปรับปรุง  พรอมทั้งทําการกอสรางปรังปรุงถนน ซอก ซอยภายในเขตเทศบาล  

9.  ทําการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล  รวมทั้งทําการขยายเขตพันธุไมดอกไมประดับ

10. ทําการกอสรางปรับปรุงทอระบายนํ้าภายในเขตเทศบาล

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กองชาง งบประมาณรวม 12,929,100 บาท

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณรวม 20,244,824 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน คาครุภัณฑ เจาของ

คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ที่ดินและส่ิง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานไฟฟาถนน 3,975,700     711,900         5,539,200      450,000        132,000         10,808,800      กองชาง 242

2.  งานสวนสาธารณะ 286,100       1,776,200      20,000         38,000           2,120,300        กองชาง 243

3.  งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 3,049,124     1,238,600       8,555,000      384,000        2,427,200       15,653,924      กองสาธารณสุขฯ 244

     ส่ิงปฏิกูล 953,400       583,400        1,536,800        กองชาง 244

4.  งานบําบัดนํ้าเสีย 692,300       218,400        2,143,400       3,054,100        กองชาง 245

รวม 8,956,624    1,950,500      16,672,200    20,000         834,000       -          4,740,600      33,173,924     
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งาน รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
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วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. สงเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลและนโยบาย

     ของทางราชการได

3. เพื่อดําเนินการดานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการสงเคราะหประชาชนผูดอยโอกาส

4. สงเสริมและชวยเหลือ เยาวชน  ผูสูงอายุรวมไปถึงผูดอยโอกาสในดานตางๆ

งานท่ีทํา

1. การสังคมสงเคราะห

2. การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

3. การสวัสดิการสังคม

4. การสงเคราะหผูสูงอายุ

5. การสงเคราะหผูพิการและผูดอยโอกาส

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม 170,000 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายตามแผนงาน



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน คาครุภัณฑ เจาของ

คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ที่ดินและส่ิง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานบริหารทั่วไป -                กองสวัสดิการฯ 231

2.  งานสวัสดิการสังคมและสังคม 170,000        170,000          กองสวัสดิการฯ 232

     สงเคราะห

รวม -             -               170,000        -              -              -          -               170,000          -      
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งาน รวม รหัสบัญชี

แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม
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วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง และประเมินผลตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลและนโยบาย

     ของทางราชการได

3. เพื่อดําเนินการดานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการสงเคราะหประชาชนผูดอยโอกาส

งานท่ีทํา

1. การบริหารงานบุคคลของงานพัฒนาชุมชน

2. การบริหารทั่วไป

3. สงเสริมงานประชาสัมพันธ

4. การประชาสัมพันธ

5. การจัดเก็บสถิติขอมูล

6. การจัดประชุมสัมมนา

7. กิจกรรมการใหความรูทางดานวิชาการ

8. การรณรงคกิจกรรมสรางจิตสํานึก เพื่อใหเกิดการรวมคิดรวมทํา รวมกันแกไขปญหาชุมชน เชน ยาเสพติด

    โรคเอดส อาชญากรรม

9. การรณรงคกิจกรรมที่ใหประชาชนมีสวนรวม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เชน การสงเสริมอาชีพ การสงเสริม

     สุขภาพอนามัย การสงเคราะหประชาชนผูดอยโอกาส

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม 5,521,700 บาท

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน คาครุภัณฑ เจาของ

คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ที่ดินและส่ิง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานบริหารทั่วไป 1,607,000     248,500         486,000        366,000        79,200           2,786,700       กองสวัสดิการฯ 251

2.  งานสงเสริมและสนับสนุน -                กองสวัสดิการฯ 252

     ความเขมแข็งของชุมชน 2,735,000      2,735,000       

-                

รวม 1,607,000    248,500         3,221,000     -              366,000       -          79,200          5,521,700       -      

  3-21
อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เทศบาลเมืองบานไผ

งาน รวม รหัสบัญชี
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วัตถุประสงค

1. เพื่อทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล

2. เพื่ออนุรักษและสนับสนุนงานประเพณีตาง ๆ ใหเปนที่แพรหลาย

3. เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็ก เยาวชนในทองถ่ิน ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดเห็นคุณคาของการกีฬา

4. เพื่อฝกฝนทักษะการเลนกีฬาที่ถูกตอง หรือแมแตมารยาทในการไปชมและการเชียรกีฬา รูจักการแกไข

    ปญหา มีความมั่นใจในตนเอง ใหสามารถเขารวมแขงขันทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ

5. เพื่อเปนการปองกันปญหาการใชยาเสพติดของเยาวชน และประชาชนทั่วไปโดยดึงความสนใจไปสูกีฬา

     และการออกกําลังกาย

งานท่ีทํา

1. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2. จัดใหมีและบริหารงานกีฬาและนันทนาการ

3. จัดใหมีการบริหารงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน

4. อนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีทองถ่ิน

5. การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญตาง ๆ 

6. การจัดกิจกรรมเยาวชนดานกีฬาและนันทนาการ

7. การจัดต้ังกลุมเยาวชน

8. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

9. งานรณรงคปองกันยาเสพติดใหโทษ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กองการศึกษา งบประมาณรวม 2,905,000 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายตามแผนงาน
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หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน คาครุภัณฑ เจาของ

คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ที่ดินและส่ิง งบประมาณ

กอสราง

1. งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ -                กองการศึกษา 261

    ศาสนา วัฒนธรรมและ

    นันทนาการ

2. งานกีฬาและนันทนาการ 375,000        110,000        485,000          กองการศึกษา 262

3.  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 1,700,000      720,000        2,420,000        กองการศึกษา 263

รวม -             -               2,075,000     -              830,000       -          -               2,905,000       

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน รวม รหัสบัญชี

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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วัตถุประสงค

1. เพื่อวางแผน พัฒนาและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย

2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางานของหนวยงานน้ัน ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับดานสถาปตยกรรม

4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบของหนวยงาน

5. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการใชที่ดิน และแนวเขตที่ดินภายในเขตเทศบาล

6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการซอมแซมรถยนต เครื่องจักรกลของเทศบาล

งานท่ีทํา

1. งานจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารตาง ๆ ของหนวยงาน

2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ พรอมทั้งเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงาน

3. จัดทําเอกสารและจัดเตรียมการประชุมของหนวยงาน

4. งานติดตาม ประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ  และการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน

     ที่ไดรับความเดือดรอน

5. งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับหนวยงาน

6. งานจัดทําทะเบียนรับ-สงหนังสือและทะเบียนควบคุมพัสดุวัสดุอุปกรณตาง ๆ ของหนวยงาน

7. ทําการศึกษา สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ พรอมทั้งประมาณราคาเกี่ยวกับโครงสรางของงานดานวิศวกรรม

    เชน ถนน สะพาน อาคาร และสิ่งกอสรางตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล

8. ทําการศึกษาสํารวจออกแบบพรอมประมาณราคา อาคาร และสิ่งกอสรางตาง ๆ ดานสถาปตยกรรมภายใน

9. ทําการควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณประโยชน และการกอสรางตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลใหเปนไป

    ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจัดทําผังเมืองรวม

10. ตรวจสอบ ควบคุมการใชพรอมทั้งการซอมแซม ดูแล บํารุงรักษารถยนต เครื่องจักรกลของเทศบาลใหอยู

      ในสภาพที่ดีอยูเสมอ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กองชาง งบประมาณรวม 3,694,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายตามแผนงาน

ดานเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน คาครุภัณฑ เจาของ

คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ที่ดินและส่ิง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 2,138,700     459,000        100,000        200,000         2,897,700        กองชาง 311

     อุตสาหกรรมและการโยธา

2.  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 796,900         796,900          กองชาง 312

รวม 2,138,700    -               459,000        100,000       -              -          996,900         3,694,600       
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน รวม รหัสบัญชี
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วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานโรงฆาสัตวใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

2. เพื่อควบคุม  ปองกันโรคติดตอที่เกิดจากสัตวเปนพาหนะที่อาจติดตอถึงคน

งานท่ีทํา

1. ควบคุมดูแล  การฆาสัตว และโรงฆาสัตวใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาล

2. ควบคุมปองกันโรคติดตอที่เกิดจากสัตวเปนพาหนะ เชน โรคพิษสุนัขบา ฯลฯ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณรวม 915,332 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายตามแผนงาน

ดานการบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการพาณิชย



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน คาครุภัณฑ เจาของ

คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ที่ดินและส่ิง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานตลาด -                กองสาธารณสุขฯ 333

2.  งานโรงฆาสัตว 377,532       527,800        10,000           915,332          กองสาธารณสุขฯ 334

รวม 377,532       -               527,800        -              -              -          10,000          915,332          
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารการพาณิชย

งาน รวม รหัสบัญชี
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วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการบริหารที่ไมใชภารกิจของหนวยใดโดยเฉพาะเปนไปดวยความเรียบรอย

2. เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชน และองคการอื่นใด เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

3. เพื่อใหการบริหารงานตามขอมูลผูกพันกับหนวยงานอื่นเปนไปดวยความเรียบรอย

งานท่ีทํา

1. บริหารงานเกี่ยวกับการชําระหน้ีเงินกูและดอกเบี้ย

2. บริหารงานตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือขอผูกพันไวกับบุคคลภายนอก

3. ต้ังเงินสํารองจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา

4. ต้ังเงินสมทบประกันสังคมเขากองทุนประกันสังคมใหแกลูกจางตามภารกิจและทั่วไป

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 16,626,700.00   บาท

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายตามแผนงาน

ดานการดําเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน คาครุภัณฑ เจาของ

คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ที่ดินและส่ิง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานงบกลาง - - - - - - - 16,626,700.00  สํานักปลัดฯ 411

รวม - - - - - - - 16,626,700.00 
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รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการดําเนินการอื่น 

แผนงานงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

งาน รวม รหัสบัญชี

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําป ๒๕๕๖ 
 

งานงบกลาง 
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ต้ังงบประมาณรายจาย ท้ังสิ้น ต้ังไว 16,626,700 บาท

1 คาชําระหน้ีเงินกูและดอกเบ้ีย ต้ังไว 9,835,700 บาท

1.1 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือสรางสวนสาธารณะ ต้ังไวรวม 468,300 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ในการกอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว  ตามสัญญากูเงินเลขที่ 400/8/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 วงเงินกู 4,683,000 บาท  ต้ังงบประมาณสงใช 

ในปงบประมาณ  2556     ในการสงใชงวดที่   4   เปนเงิน   468,300  บาท    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน  

แผนงานงบกลาง)

1.2 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือกอสรางตลาดสดเทศบาล 1 ต้ังไวรวม 1,047,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล   ในการกอสรางตลาดสดเทศบาล  1      ตามสัญญากูเงินเลขที่    

427 / 35 / 2551   ลงวันที่  7 พฤศจิกายน 2550  วงเงินกู  10,474,672.50 บาท  ต้ังงบประมาณสงใชในปงบประมาณ 

2556 ในการสงใชงวดที่ 5  เปนเงิน 1,047,467.25 บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.3 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอยและ ต้ังไวรวม 672,700 บาท

เครื่องคัดแยกขยะ

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอย,เครื่องคัดแยกขยะปที่  1  ตาม 

สัญญา กูเงินเลขที่  596/7/2552   ลงวันที่  28  พฤศจิกายน 2551  วงเงินกู  6,285,000 บาท  ต้ังงบประมาณสงใชในป 

งบประมาณ พ.ศ. 2556   ในการสงใชงวดที่ 4  เปนเงิน 672,649.72 บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.4 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือกอสรางโรงฆาสัตว ต้ังไวรวม 990,100 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ในการกอสรางโรงฆาสัตว      ตามสัญญากูเงินเลขที่    

628 / 39 / 2552   ลงวันที่  23 เมษายน 2552  วงเงินกู  8,540,000 บาท  ต้ังงบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2556   

ในการสงใชงวดที่ 4  เปนเงิน 990,054.58 บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.5 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือซื้อเครื่องจักรกล ต้ังไวรวม 1,475,900 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล        ในการจัดซื้อเครื่องจักรกล        ตามสัญญากูเงินเลขที่    

634 / 45 / 2552   ลงวันที่  7  พฤษภาคม  2552  วงเงินกู  12,589,240 บาท  ต้ังงบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2556   

ในการสงใชงวดที่ 4  เปนเงิน 1,475,843.03  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.6 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือกอสรางทอระบายนํ้าและ ต้ังไวรวม 698,200 บาท

ปรับปรุงผิวจราจร

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการกอสรางทอระบายนํ้าและปรับปรุงผิวจราจร ตาม  

สัญญากูเงินเลขที่  649/60/2552 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 วงเงินกู  5,955,000 บาท  ต้ังงบประมาณสงใชในป 

งบประมาณ 2556 ในการสงใชงวดที่ 4 เปนเงิน 698,107.69 บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.7 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือกอสรางรั้วพรอมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กอสรางรั้วสํานักงานเทศบาลพรอมขยายผิวจราจร ต้ังไวรวม 122,500 บาท

            เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางรั้วพรอมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และ

งบกลาง

งบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

                    อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน                      

รายจายจําแนกตามหนวยงาน

            เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางรั้วพรอมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกอสรางรั้วสํานักงานเทศบาลพรอมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากูเงินเลขที่ 851/9/2554  
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ลงวันที่  27  ตุลาคม 2553  วงเงินกู  1,462,000  บาท งบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2556 งวดที่ 2 เปนเงิน    

122,466.74  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.8 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือซื้อเครื่องเลนสนาม ต้ังไวรวม 140,400 บาท

               เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการซื้อเครื่องเลนสนาม  ตามสัญญากูเงินเลขที่  852/10/2554

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 วงเงินกู 1,197,000 บาท ต้ังงบประมาณสงใชในปงบประมาณ2556 งวดที่ 2 เปนเงิน 

140,324.92 บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.9 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยสาธารณะ ชวงท่ี 1 , ชวงท่ี 2 

กอสรางปรับภูมิทัศนโนนสวางพรอมระบบสาธารณูปโภค  กอสรางทอระบายนํ้า  คสล.ถนนแสงทอง

และปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  ถนนราชนิกูล ต้ังไวรวม 1,802,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยสาธารณะ ชวงที่ 1, ชวงที่ 2

กอสรางปรับภูมิทัศนโนนสวางพรอมระบบสาธารณูปโภค , กอสรางทอระบายนํ้า  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร 

ลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตามสัญญากูเงินเลขที่ 937/95/2554  ลงวันที่  4  กรกฎาคม 2554  วงเงินกู  21,511,000  บาท 

งบประมาณสงใชในปงบประมาณ  2556  งวดที่ 2  เปนเงิน 1,801,902.90  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.10 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือกอสรางอาคารหอประชุมอเนกประสงค

ต้ังไวรวม 1,002,700 บาท

            เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อกอสรางอาคารหอประชุมอเนกประสงค  ตามสัญญากูเงินเลขที่     

1099/106/2555  ลงวันที่ 4 เมษายน 2555 วงเงินกู 11,970,000 บาท  ต้ังงบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2556 

งวดที่ 1 เปนเงิน 1,002,685.96  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.11 สงเงินชําระหน้ีดอกเบ้ียเงินกูธนาคารกรุงไทย ต้ังไวรวม 1,345,400 บาท

             เพื่อจายเปนคาชําระหน้ีดอกเบี้ยเงินกูธนาคารกรุงไทย  ตามสัญญาเงินกูประจําเลขที่  100032615316  ลงวันที่  

8 มกราคม 2553 วงเงินกู 10,850,500  บาท สงใชในป 2556  ปที่ 4 ไมนอยกวา 810,000 บาทตอปและชําระดอกเบี้ย

รายเดือนตามที่ธนาคารแจง จึงขอต้ัง 1,345,400 บาท ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.12 ชําระหน้ีดอกเบ้ียเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  กรณีอยูระหวางการทําสัญญา

ต้ังไวรวม 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหน้ีดอกเบี้ยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในกรณีอยูระหวางการทําสัญญา ที่ตองชําระ 

จายเงินบางสวนกอน เปนเงิน 70,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

2 รายจายตามขอผูกพัน ต้ังไว 4,387,000 บาท

2.1 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบังคับสมาคม ส.ท.ท ต้ังไวรวม 150,600 บาท

            เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทยของป  ตามนัยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  

ที่  มท  0313.4/ว 3889  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2538  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจหนังสือสั่งการตราเทศบัญญัติและ

ขอบัญญัติต้ังงบประมาณรายจาย  และหนังสือดวน ที่  มท  0313.4/ว 2787  ลงวันที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ.2542 เรื่อง 

การพิจารณาระบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหเทศบาลต้ังงบประมาณรายจายเปนคาบํารุงสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทยเปนรายปในอัตรารอยละเศษหน่ึงสวนหกของรายรับจริงในปที่ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาด

สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ทั้งน้ีไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ทั้งน้ีไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

พ.ศ.2545และประกอบกับหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ที่ ส.ท.ท.562/2555  เรื่อง การต้ังงบประมาณ-

รายจายเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)
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คํานวณ  (รายรับจริง  2554 -  เงินอุดหนุน)

127,083,241.32 - 36,728,242 = 90,354,999.32  บาท
90,354,999.32 x  1     =       150,591.66    บาท
     6  x   100

จึงขอต้ังจาย       150,600  บาท



2.2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ต้ังไว 1,860,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จ  บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ต้ังจายในอัตรารอยละ  2  ของรายไดในปงบประมาณ

น้ัน ๆ โดยไมรวมรายจายจากพันธบัตร  เงินกูที่มีผูอุทิศให  เงินอุดหนุนทั่วไป  และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตามหนังสือที่ 

มท 0313/ว.1187  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2542  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

วิธีคํานวณ (ประมาณการรายรับประจําป  2556  -  เงินอุดหนุน)

141,002,000 - 48,002,000  =  93,000,000

 =   93,000,000   X   2    =   1,860,000.-  บาท

 ต้ังจายไว     1,860,000.-    บาท

2.3 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ  (ช.ค.บ.) ต้ังไว 232,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาครองชีพผูรับบํานาญ  ของขาราชการสวนทองถ่ินที่มิใชตําแหนงครู (ช.ค.บ.) ตามจํานวนที่จะตอง

จายจริงใหแกพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ  เพื่อปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินชวยเหลือคาครอง

ชีพผูรับบํานาญ  ของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2554  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง)

1. นายจงกล  ทวีวัฒน          เดือนละ    1,963   บาท           2. นางสุลักษณ  นิสยันต       เดือนละ    4,315   บาท

3. นายสมัชชา  มณีบุญ         เดือนละ     3,176   บาท           4. นายสุริยันต  นครวงศ       เดือนละ    4,252   บาท

5. นางสาวบุษราคัม  นิสยันต   เดือนละ     2,942   บาท           6.  นางวาณี  สังฆะมณี       เดือนละ       830   บาท

7. นางอุบล  ประสงค           เดือนละ     1,850   บาท

2.4 คาใชจายในการจราจร ต้ังไว 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาล เชน คาติดต้ังสัญญาณไฟจราจร คาตีเสนจราจร แผงเหล็ก       

ปายจราจร สีทาถนน  และวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเปนในการจัดการจราจร  และเปนคาใชจายในการจัดหาอุปกรณและ  

สิ่งที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง และเปนคาซอมแซมอุปกรณสัญญาณไฟจราจร และคาใชจายอื่นๆ เกี่ยวกับ 

การจราจร  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 6301/ว 4353  ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2541 ต้ังจายจากเงินรายได 

(ปรากฏตามแผนงานงบกลาง) 

2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว 869,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม        ในสวนของนายจางและ พนักงานจางในอัตรารอยละ    10    

ของคาตอบแทนของพนักงานจาง    เพื่อใหพนักงานจางเทศบาล    ไดรับสิทธิประโยชนจากประกันสังคม    7    กรณี         

คือ  ประสบอันตราย   หรือเจ็บปวย   ทุพพลภาพ  ตาย  คลอดบุตร  สงเคราะหบุตร  ชราภาพและวางงาน    

โดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.   ประกันสังคม พ.ศ. 2533    แกไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 3 )   พ.ศ. 2542      และกฎกระทรวง  

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ   ฉบับดังกลาว

วิธีการคํานวณ     (ประมาณคาตอบแทนของพนักงานจางปงบประมาณ  2556 x 10)

100

8,694,320  x 10   =    869,432

100

โดยต้ังจายจากเงินรายได   869,432 บาท   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)
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2.6 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ต้ังไว 410,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาไดทั้งของรัฐหรือ     

เอกชน หลักสูตรตางๆ  กวางขวางมากข้ึน ผูรับทุน คือ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน เจาหนาที่ทองถ่ิน  พนักงานจาง

100

เอกชน หลักสูตรตางๆ  กวางขวางมากข้ึน ผูรับทุน คือ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน เจาหนาที่ทองถ่ิน  พนักงานจาง

รวมตลอดถึงลูกจางขององคกรปคครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1342  

ลงวันที่ 18  กรกฎาคม 2550 เรื่องซักซอมวิธีการต้ังงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากฐานรายไดทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ตองนํามาจัดทํางบประมาณ

ตามระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณฯของปงบประมาณที่ผานมา ขอ1.4 รายไดเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 150 ลานบาท

ใหต้ังงบประมาณสําหรับเปนทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรีไมเกินรุนละ12 คน และปริญญาโทไมเกินรุนละ 6 คน 

คิดเปนรายจายเพื่อการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษารอยละ 0.56 ของเงินรายไดตอป ซึ่งเทศบาลเมืองบานไผ มีรายไดรวม

เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ตองนํามาจัดทํางบประมาณตามระเบียบวาดวยวิธีงบประมาณฯ ของปที่ผานมาจํานวน 122,518,141.84 

บาท ประมาณการต้ังงบประมาณเงินทุนการศึกษา (122,518,141.84 x 0.56%) = 686,101.59 บาท

โดยขอต้ังจาย จํานวน  410,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

2.7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ต้ังไว 650,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ 

การปองกันโรค  การฟนฟูสมรรถภาพหรือกิจการการบําบัดรักษาโดยภูมิปญญาพื้นบานแกประชาชนทุกกลุมวัยใน 

เขตเทศบาลเมืองบานไผ โดย สปสช. จะสนับสนุนงบประมาณ 40 บาท ตอหัวประชากรในเขตเทศบาลเมืองบานไผ        

(40 บาท x จํานวนประชากรกลางป) โดยเทศบาลเมืองบานไผจะตองสมทบเงินอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนที่ สปสช. 

จะสนับสนุนให  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

2.8 เงินประกันสังคม (สมทบ 5% คร)ู ต้ังไว 14,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามหนังสือที่ มท.0809.4/ว1592

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 จัดสรรใหสวนของลูกจาง 5% จํานวน 4 คน สวนอีก 5 %องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสมทบ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

3 เงินสํารองจาย ต้ังไว 2,114,000 บาท

เพื่อจายในกรณีเรงดวน  หรือจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541      ขอ 19     ซึ่งกําหนดวางบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจายเพื่อ 

กรณีจําเปนไปตามความเหมาะสม โดยคณะผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจสั่งจาย  ต้ังจายจากเงินรายได จาํนวน 

1,891,700 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 222,300  บาท (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

4 เงินชวยเหลือคาทําศพ ต้ังไว 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ   คาทําศพพนักงานเทศบาล    พนักงานจางของเทศบาล     ลูกจางประจํา       คาทําศพ 

พนักงานจางเทศบาลที่ตายในระหวางรับราชการและปฏิบัติหนาที่  ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

5 เงินอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพผูติดเชื้อเอดส ท่ีดอยโอกาสในสังคม            ต้ังไว 240,000     บาท    

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหผูติดเช้ือและผูปวยเอดส ที่ดอยโอกาสในสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 40  คนๆละ 500 บาท/เดือน 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)  ตามยุทธศาสตร5.2  หนาที่ 5-78  โครงการที่ 7

 

***********************



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําป ๒๕๕๖ 
 

สํานักปลัดเทศบาลฯ 
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งบประมาณรายจายท้ังส้ิน ตั้งไวรวม 25,600,100 บาท

1 รายจายประจํา ตั้งไวรวม 25,425,600 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 11,475,900 บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล ตั้งไว 1,986,600 บาท

 -เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว 1,113,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือน ตําแหนง  นายกเทศมนตรี  และตําแหนง  รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.7/ว 4025  ลงวันท่ี  23  กันยายน  2554 เรื่อง  การปรับอัตราเงินเดือนและ

คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล

คือ  เทศบาล มีรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาแลว ตั้งแต  50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท จะตองจายเงินเดือน                      

ผูบริหารเทศบาล  ดังนี้ นายกเทศมนตรีเดือนละ 30,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรี   เดือนละ 16,500  บาท

 ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป)

  -เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว 436,800 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือน ตําแหนง  นายกเทศมนตรี  และตําแหนง  รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.7/ว 4025  ลงวันท่ี  23  กันยายน  2554 เรื่อง  การปรับอัตราเงินเดือนและ

คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลคือเทศบาล

มีรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาแลว ตั้งแต  50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท จะตองจายเงินคาตอบแทน                     

ประจําตําแหนงผูบริหารเทศบาล ดังนี้ นายกเทศมนตรีเดือนละ 8,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรี   เดือนละ 6,000  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

 -เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว 436,800 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือน ตําแหนง  นายกเทศมนตรี  และตําแหนง  รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.7/ว 4025  ลงวันท่ี  23  กันยายน  2554 เรื่อง  การปรับอัตราเงินเดือนและ

คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลคือเทศบาล

มีรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาแลว ตั้งแต  50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท จะตองจายเงินคาตอบแทน                     

พิเศษผูบริหารเทศบาล ดังนี้ นายกเทศมนตรีเดือนละ 8,000 บาท  และรองนายกเทศมนตรี   เดือนละ 6,000  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

                    อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน                      

รายจายจําแนกตามหนวยงาน



3-35

1.1.2 ลักษณะเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษานายกฯ ตั้งไว 357,000 บาท

 -เงินเดือนท่ีปรึกษานายกฯและเลขานุการนายกฯ

เพ่ือจายเปนเงินเดือน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา  และเลขานุการนายกเทศมนตรี   จํานวน 1 อัตรา

ตามหนังสือ  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.7/ว 4025  ลงวันท่ี  23  กันยายน  2554 เรื่อง  การปรับอัตราเงินเดือนและ

คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลคือเทศบาล

มีรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาแลว ตั้งแต  50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท จะตองจายเงินคาตอบแทน                     

เงินเดือนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ จํานวน 2  อัตรา  และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ  7,500   บาท  เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500  บาท ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

1.1.3 ลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 9,132,300 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 5,814,700 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  23  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป จํานวน 18  อัตรา 5,034,900 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันฯ จํานวน 3  อัตรา 362,300 บาท  งานเทศกิจ จํานวน 2 อัตรา 417,500 บาท)

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว 696,600 บาท

เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 142,700 บาท

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  

76,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ 55,000 บาท งานเทศกิจ 11,700 บาท)

เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  ตั้งไว 3,400 บาท

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมอ่ืนๆท่ีจายควบกับเงินเดือน  เชน  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  3,400 บาท )

เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการทองถิ่นตามระเบียบ  ตั้งไว 41,700 บาท

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการสวนทองถ่ินท่ีจะไดรับจําแนกตามชวงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา

ตามหนั่งสือจังหวัดขอนแกน ท่ี ขก 0037.2/ว 10476  ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงาน

บริหารท่ัวไป 35,300 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ  5,000 บาท งานเทศกิจ  1,400 บาท )

 เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 254,400 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ของปลัดเทศบาล   เดือนละ  10,000 บาท  รองปลัดเทศบาล   เดือนละ  5,600 บาท  

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 5,600 บาทจํานวน 3อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งไว 254,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือน   ของปลัดเทศบาล เดือนละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาล  เดือนละ  5,600 บาท 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 5,600บาท จํานวน 3 อัตราตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)
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ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 2,499,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาจางประจําลูกจางประจําใน งานบริหารท่ัวไป  5  อัตรา งานปองกัน ฯ  6  อัตรา งานเทศกิจ  3  อัตรา  

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 862,900  บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ           

1,074,500 บาท งานเทศกิจ  561,600 บาท )  

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ตั้งไว 122,000 บาท

เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับลูกจางประจําตามระเบียบฯ ตั้งไว 13,100 บาท

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  

งานปองกันฯ  10,700 บาท งานเทศกิจ   2,400 บาท )

เงินคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว 108,900 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําในกรณีเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับ  ตั้งจายจากเงินรายได  

 (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 51,100  บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  34,700  บาท 

งานเทศกิจ   23,100 บาท)

1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไวรวม 2,683,000 บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว  ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล ตั้งไว 1,879,900 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล  และเงินท่ีไดรับจากการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทนตามผลการ

ประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีระดับดีข้ึนไป จํานวน (3%-5%) ของอัตรา

คาตอบแทนกอนในปนั้น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ

พนักงานจางสําหรับเทศบาล ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2547 ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในงานธุรการ จํานวน 2  อัตรา ,งานการเจาหนาท่ี 

 จํานวน 1 อัตรา , งานปองกันฯ จํานวน 22 อัตรา    

พนักงานจางตามภารกิจ แผนงานบริหารท่ัวไป  3  อัตรา แผนงานรักษาความสงบฯงานปองกันฯ 8  อัตรา

พนักงานจางท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบฯ  งานปองกันฯ  14  อัตรา

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  283,800  บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  

1,596,100  บาท )   

1.2.2 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ตั้งไว 803,100 บาท

เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ ตั้งไว 803,100 บาท

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 

65,700 บาท  งานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  737,400 บาท )

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 9,725,700 บาท

1.3.1 คาตอบแทน  ตั้งไวรวม 3,495,100 บาท

1 คาตอบแทน  ประเภท  เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งไว 2,772,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรารองประธานสภาเทศบาลจํานวน 1 อันตรา

สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  16  อัตรา  รวม  18  อัตรา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.7/ว 4025  
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ลงวันท่ี 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด    

เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล คือ เทศบาลมีรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาแลวตั้งแต 50 ลานบาท 

แตไมเกิน 100 ลานบาท  จะตองจายเงินคาตอบแทนรายเดือน  ดังนี้

ประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  16,500  บาท  

รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  13,500  บาท

สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ  10,500  บาท

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

2 คาตอบแทน ประเภท  ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางของเทศบาล

ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต.ท่ี มท 0809.3/ว 25 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2548 เรื่อง การกําหนดประโยชนตอบแทน 

อ่ืนเปนกรณีพิเศษแกขาราชการ   หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)  

3 คาตอบแทน ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตั้งไว 72,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจ ท่ีมาปฏิบัติงาน  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน

รักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ  72,000 บาท)

4 คาตอบแทน ประเภท คาเบ้ียประชุม         ตั้งไว 13,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ท่ีสภามอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในสมัยประชุมและนอกสมัย

ประชุมซ่ึงตามปกติเบิกจายในวันละ  250  บาท/วัน และใหประธานกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเพ่ิมอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ย

ประชุม  ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

5 คาตอบแทน   ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ    ตั้งไว 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง

ท่ีมีคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจายจากเงินรายได    ( ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป

90,000  บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  40,000  บาท  งานเทศกิจ  20,000  บาท)    

6 คาตอบแทน   ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว 193,500 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   150,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ 33,000  บาท

งานเทศกิจ   10,500  บาท )

7 คาตอบแทน  ประเภท   เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 160,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการดานการคารักษาพยาบาล  ใหแก  นายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา

และบุคคลในครอบครัว  ท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 

100,000บาท  และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  20,000  บาท  งานเทศกิจ  40,000 บาท)
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8 คาตอบแทน  ประเภท เงินชวยเหลือบุตร   ตั้งไว 600 บาท



เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือบุตร  ใหแกพนักงานและลูกจางในสังกัดสํานักปลัดเทศบาลงานธุรการ งานบริหารทั่วไป  

งานทะเบียนและบัตร  งานปองกัน ฯ   งานเทศกิจ   ท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบ ฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   

( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป )

9 คาตอบแทน  ประเภท คาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบ   

ตั้งไว 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบในการสอบคัดเลือก

หรือคัดเลือกพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  การโอนพนักงานเทศบาลหรือขาราชการประเภทอ่ืนมาแตงตั้งให  

ดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาท่ีวาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช

จายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ,ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงิน

คาตอบแทน การสอบ  พ.ศ.2549  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ.2547  และประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  

กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือน

และเปนรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ พ.ศ.2551 (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

10 คาตอบแทน  ประเภท คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล   

ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในอัตรา 1,500 บาท/คน(ตอการประเมิน 1 ราย)ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง กําหนด

คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ลงวันท่ี   

17  กันยายน  2546  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป)

11 คาตอบแทน ประเภท คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (เล่ือนไหล)

ท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตั้งไว 4,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (เลื่อนไหล) 

เฉพาะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากบุคคลภายนอกเทศบาล  โดยจายคาตอบแทนในอัตรา 250 บาท / คน / การประเมิน 

1 ราย) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน  เรื่อง  กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล

ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ(เลื่อนไหล) ท่ีมาจากบุคคลภายนอก  ลงวันท่ี 7 มิถุนายน  2547  ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป)

1.3.2 คาใชสอย        ตั้งไวรวม 4,645,600 บาท

1 คาใชสอย   ประเภท  ก.  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งไว 1,587,100 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการประเภทตางๆ ตั้งไว 1,059,900 บาท

เพ่ือจายเปนคารับวารสารตาง ๆ , คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ  , คาโฆษณาและเผยแพร  เชน  แผนพับ , 

คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน เชน คาลงทะเบียน ส.ท.ท., คาจางเหมาบริการ  คาจางเหมาแรงงาน

ใหบุคคลภายนอกท่ีทํางานอยางใดอยางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ , คาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้งประปา  

คาติดตั้งโทรศัพทฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 654,000บาท  และแผนงานรักษาความสงบ 
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ภายใน  งานปองกันฯ 30,000  บาท  งานเทศกิจ  375,900  บาท )



 -โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือธง  ธงทิว  โคมไฟ  ไฟประดับ  ตราสัญลักษณ  และวัสดุอุปกรณตางๆเพ่ือใชในการประดับตกแตง

ในวันสําคัญของชาติ  ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  

ตามยุทธศาสตร  ท่ี 3.3  หนาท่ี 5-62  โครงการท่ี 1

 - โครงการจางเหมาทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ

ตั้งไว 427,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลหลังใหญท้ังชั้นบน - ชั้นลางและอาคารกองการศึกษาชั้นบน

หองประชุมสภาเทศบาล ดานลาง  รวมถึงหองน้ํา  หองสุขาท้ังหมดในอาคาร  2  อาคาร  รวมพ้ืนท่ีประมาณ 1,820  ต.ร.ม.

และจางรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งจายจากเงินรายได  

( ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร ท่ี 7.3 หนาท่ี  5-93 โครงการท่ี 2

 และ หนา 5-101  โครงการท่ี 38

2 คาใชสอย   ประเภท  ข. รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 535,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ  และสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาลท่ีชํารุด 

เสียหายหรือเสื่อมสภาพ  ไมสามารถใชการได  เชน   เครื่องถายเอกสาร  เครื่องพิมพดีดไฟฟา   รถยนต  เครื่องคอมพิวเตอร  

รถจักรยานยนต  โตะ  เกาอ้ี  ตูเก็บเอกสาร   เครื่องปรับอากาศ  เครื่องรับโทรศัพท   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง  

เชน  ซอมแซมสํานักงานท่ีชํารุด  หองน้ํา  ประตู  หนาตาง  บานพักผูบริหารและพนักงาน  และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีชํารุด     ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  300,000  บาท  และแผนงานรักษาความ

สงบภายใน  งานปองกันฯ  200,000  บาท  งานเทศกิจ  35,000  บาท)  

3 คาใชสอย  ประเภท  ค.  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       ตั้งไว 2,063,500 บาท

  -  คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว 230,000 บาท

เพ่ือจายเปนคารับรองบุคคลท่ีมาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  

ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของ  กระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงมิใชเปนการประชุมทางวิชาการ 

หรือเชิงปฏิบัติการอันเปนโครงการและมีชวงเวลาท่ีแนนอน คาใชจายในการจัดงานตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทยท่ี มท 0808.4/2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  โดยถือจายไดไมเกิน  1%  ของรายไดจริง ของปงบประมาณท่ี

ลวงมาแลว โดยไมรวมเงินอุดหนุน  เงินกู  หรือเงินท่ีมีผูอุทิศให รายไดจริงของปท่ีลวงมา  เทากับ 127,083,241.32 บาท - 

เงินอุดหนุน  36,728,242 บาท คารับรองท่ีจะตั้งได คือ 127,083,241.32 - 36,728,242 = 90,354,999.32  บาท x 1% บาท  

ดังนั้นเงินคารับรองท่ีเทศบาลถือจายไดตามระเบียบฯ  จํานวน 903,549 บาท แตขอตั้งงบประมาณไว  230,000  บาท    

ตั้งจายเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

  -  คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  ในการประชุมสภาทองถิ่น 

หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง 
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มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวน



ทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

 - โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันทองถิ่นไทย ตั้งไว 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  ประจําป ในวันเทศบาล (24 เมษายน )  และวันทองถ่ินไทย 

(18  มีนาคม)  เชน คาดอกไมธูปเทียน คาปจจัยถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม คาอาหารเลี้ยงพระ   คาจัดทําปายนิทรรศการ  

คาของขวัญของรางวัล  คาอาหาร คาน้ําแข็ง คาเครื่องดื่ม คาเครื่องเซนไหวศาลพระภูมิ คาจัดซ้ือพันธุไมและรวมท้ังคาใช

จายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป ) จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 7.3  หนาท่ี  5-95  โครงการท่ี 14  และยุทธศาสตร ท่ี 3.3  หนาท่ี  5-62  โครงการท่ี 3 

- โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ  คณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภา

เทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจาง และพนักงานจาง  ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม คณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  

ลูกจาง  และพนักงานจาง   ท้ังในประเทศและนอกประเทศ  โดยมีคาใชจายดังนี้  คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาสถานท่ี    

คาตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุสํานักงาน  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเชาท่ีพัก 

คาจางรถโดยสาร คาตั๋วเครื่องบิน  คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองใชในโครงการ   ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร ท่ี 7.2 หนาท่ี 5-89 โครงการท่ี 2 

 -โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผูปฎิบัติงานดีเดน ตั้งไว 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินรางวัลแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ท่ีปฏิบัติงานดวยความวิริยะ

อุตสาหะ เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม จนบังเกิดผลดีแกทางราชการ และเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ตามยุทธศาสตร  ท่ี 7.2   หนาท่ี 5-89  โครงการท่ี 3

 -โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ประจําป   

ตั้งไว 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ประจําป  2556

 จํานวน  3  ครั้ง ๆ ละ  1  วัน  ตั้งแตเดือน  ตุลาคม  2555  ถึงเดือน กันยายน 2556 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  

คาตอบแทนวิทยากร  คาใชจายในพิธีเปด – ปด การประชุม  คาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม  และ

คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ) จากแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2   หนาท่ี 5-38  โครงการท่ี 8

-โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. ตั้งไว 13,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดทํากิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.จายเปนคาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ําดื่ม คาจัดซ้ือ วัสดุอุปกรณ

ตาง ๆ ท่ีใชในการทํากิจกรรม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ)

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2   หนาท่ี 5-39  โครงการท่ี 13
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 -โครงการจัดตั้งเจาหนาท่ีเฝาระวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษา



ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยใชชุมชนเปนฐาน ตั้งไว 550,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามโครงการ สําหรับสมาชิก อปพร.กรณี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีคําสั่ง 

ใชสมาชิกอปพร. ปฏิบัติงานในศูนย อปพร.หรือปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งศูนย อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/

ว.3795 ลงวันท่ี 17  พฤษภาคม 2552  เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกาย

ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผน งานรักษาความสงบภายใน

งานปองกันฯ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2   หนาท่ี  5-38  โครงการท่ี 7

 -โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลฯ ตั้งไว 90,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธโครงการ คาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาท่ีและสมาชิก อปพร.

ท่ีรวมตั้งจุดตรวจตามโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล  ประจําป 2556   ตั้งจายจากเงินรายได  

 (ปรากฎใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร ท่ี  2.2  

หนาท่ี  5-40 โครงการท่ี 17

 -โครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ/กูภัย) ตั้งไว 90,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามโครงการ สําหรับสมาชิก อปพร.กรณี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีคําสั่ง

ใชสมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย อปพร.หรือปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งศูนย อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 

0808.2/ว.3795 ลงวันท่ี 17  พฤษภาคม 2552  เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่อง

แตงกายของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักาความสงบภายใน 

งานปองกันฯ)  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2   หนาท่ี 5-40  โครงการท่ี  18

 -โครงการฝกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน ตั้งไว 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เปนคาวิทยากร  คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการฝกอบรม คาใชจายในการพิธีเปด-ปด 

คาเชาท่ีพัก คาพาหนะและรายจายอ่ืนๆ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ)

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2   หนาท่ี 5-39  โครงการท่ี 12

 -โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน ตั้งไว 400,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เปนคาวิทยากร  คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการฝกอบรม  คาใชจายในการพิธีเปดปด 

คาเชาท่ีพัก คาพาหนะและรายจายอ่ืนๆ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ)

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2   หนาท่ี 5-38  โครงการท่ี 9

 -โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย ตั้งไว 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ท่ีจําเปนและเก่ียวของ 

กับโครงการเพ่ือเตรียมรับสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ 
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คาจัดทําเอกสาร  แบบพิมพและคาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืน ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความ



สงบภายใน  งานปองกันฯ)   จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2   หนาท่ี 5-39  โครงการท่ี 14

 -โครงการเผยแพรความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในเขตเทศบาล และในชุมชน 26  ชุมชน

ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ  คาปายประชาสัมพันธ  และรายจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

กับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ)   จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2   หนาท่ี 5-39  โครงการท่ี 15

 -โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนน  ทางเทาและการจราจร ตั้งไว 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนน  ทางเทาและจราจร  เชน  คาจัดทําเอกสาร

และคาวัสดุอุปกรณตางๆ ทําปายประชาสัมพันธ  ทําปายจุดผอนผัน  ทําปายจราจร  ซ้ือสีเพ่ือตีเสนจุดผอนผัน และจราจร

รายจายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับโครงการตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ)

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2  หนาท่ี 5-37   โครงการท่ี  3

 -โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร  ประจําป  ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  จํานวน  1  รุน  เปนคาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการฝกอบรม  และคาใชจายอ่ืน ๆ   ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานเทศกิจ)  จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2

หนาท่ี  5-37   โครงการท่ี 4  

 -โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางและสามลอรับจาง ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  จํานวน  1  รุน  เปนคาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการฝกอบรม  และคาใชจายอ่ืน ๆ   ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานเทศกิจ)  จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2

หนาท่ี  5-37    โครงการท่ี 5  

4 คาใชสอย  ประเภท  ง.  รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ                          

ตั้งไว 460,000 บาท

  -   คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งฯ ตั้งไว 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป (สมาชิกสภาทองถ่ิน , ผูบริหารทองถ่ิน ,สส.,สว.,สจ.)  เชน  

คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาวัสดุอุปกรณในการเลือกตั้ง  คาเอกสาร คาถายเอกสาร และรายจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี  7.1 หนาท่ี  5-87 

โครงการท่ี 1 

  -   คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว 400,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหาร  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ

คาบริการจอดรถยนต  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย อ่ืนท่ีจําเปน

ใหแกคณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจาง สมาชิกอปพร. ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   
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ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  335,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบภายใน



งานปองกันฯ  50,000  บาท  งานเทศกิจ   15,000  บาท)

  -   คาเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหาร  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ

คาบริการจอดรถยนต  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย อื่นท่ีจําเปน

ใหแกคณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจางท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป )  

  -   คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงหรีด  พวงมาลา ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา  ฯลฯ  สําหรับใชในงานพิธีตาง ๆ

 เชน  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  )       

  -  คาสินไหมทดแทน ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาชดใชคาเสียหาย  หรือคาสินไหมทดแทน  ใหกับคูกรณีท่ีไดรับความเสียหายท่ีเกิดจากเทศบาล 

หรือรายจายอ่ืน ๆ  ท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป )

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 1,585,000 บาท

1 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว 276,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปก เข็มหมุด เทปใส  เทปหนังไก กระดาษกาว 

กระดาษคารบอน กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ขาราชการ แบบพิมพ ชอลก ผาสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ  สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจากการจางพิมพ 

ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข  ข้ีผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม เทปลบคําผิด คาถายเอกสาร

น้ํายาลบคําผิด  ปากกาเนนคํา  สมุดเบอรสอง  กระดาษกาวสองหนา  กระดาษสี ผาหมึกเครื่องพิมพดีด  ลวดเสียบกระดาษ 

กระดาษชารท ผาริมเขียว เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ

แผงปดประกาศ  กระดานดํา รวมถึงกระดานไวทบอรด  แผนปาย ชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจร  หรือแผนปาย

ตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  เครื่องคํานวณเลข  พระพุทธรูป  พระพรมรูปจําลอง   

แผงก้ันหอง กระเปา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 249,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบ

ภายในงานปองกันฯ 15,000 บาท งานเทศกิจ 12,000 บาท )  

2 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว 81,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆท่ีเก่ียวกับไฟฟาและวิทยุเชน สายไฟฟา โคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา ฟวส สวิตซไฟฟา 

หลอดไฟฟา ขาหลอดฟลูรอเรสเซนต เบรกเกอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร สตารทเตอร บัลลารด 

สายอากาศ  ลําโพง ไฟฉาย  อุปกรณเครื่องเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถานวิทยุ สื่อสาร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 60,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ 15,000 บาท   

งานเทศกิจ 6,000  บาท ) 
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3 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว 50,000 บาท



เพ่ือจายเปนคา ไมกวาด ถังน้ํา แปรง เขง มุง  ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน  ผาหม  ผาปูโตะ  ถวยชาม  ชอนสอม

แกวน้ํา จานรองแกว กระจกเงา น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาลางจาน  กอนหอมดับกลิ่น  น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน น้ํายาถูพ้ืน ปุงเตา

น้ํายาเช็ดกระจก  ผงซักฟอก  สบู  กระดาษชําระ  กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง ผงซักฟอก  ขันน้ํา  แปรงลางหองน้ํา  ถังน้ํา 

ตั้งจายจากเงินรายได  ( ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  30,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ 

15,000  บาท  งานเทศกิจ  5,000  บาท )

4 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุกอสราง   ตั้งไว 85,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา ไมตาง ๆน้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต  บลอก กระเบื้อง

สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน  เลื่อย  กบไสไม  เหล็กเสน  ตลับเมตร  ทอน้ํา  อุปกรณประปา  

ทอตางๆโถสวม อางลางมือ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป15,000 บาทและแผนงานรักษาความสงบ 

ภายใน  งานปองกันฯ  40,000  บาท  งานเทศกิจ  30,000  บาท )  

5 คาวัสดุ    ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 135,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก เบาะรถ หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขางรถยนต , รถจักรยานยนต  กันชนรถยนต ฟลมกรองแสง  เข็ดขัดนิรภัย    ไสกรองอากาศ ไสกรองน้ํามันเครื่อง

เข็มขัดนิรภัยไสกรองเบนซินไสกรองโซลาและอะไหลเครื่องยนตตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

40,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  90,000  บาท  งานเทศกิจ  5,000  บาท )

6 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 525,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา  น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด  ถาน  น้ํามันเตา  แกสหุงตม

น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจาระบี  น้ํากลั่น   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  250,000  บาท  และแผนงาน

รักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  250,000  บาท  งานเทศกิจ  25,000  บาท )

7 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม ฟลสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร วีดีโอเทป,ซีด)ี 

มวนเทปเปลา เมมมอรี่สติกของกลองดิจิตอล ถานแฟลช ลางอัดภาพขยายภาพ ถานใสกลองถายรูป ภาพถายดาวเทียมฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป3,000บาท และแผนงานรักษาความสงบภายในงานปองกันฯ2,000บาท   

งานเทศกิจ  5,000  บาท )

8 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 105,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาชุดปองกันภัยฝายพลเรือนและชุดเจาหนาท่ีเทศกิจเชน เสื้อ กางเกง หมวก รองเทา ถุงมือ เข็มขัด   

ผาผูกคอ  เครื่องหมายยศและสังกัด  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ

80,000  บาท  งานเทศกิจ 25,000 บาท)   

9 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 65,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา แผนหรือจานบันทึกขอมูล (Diskette ,Floppy ,Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Digital  

Video Disc)เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ  ตลับผงหมึก

สําหรับเครื่องพิมพแผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ (Key  Board)  เมนบอรด 
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เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เชน RAM  คัตซีทฟตเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ 



(Printer Switch Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ  (Hup)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card , Land card , 

Anti virus Card , Sound Card) เปนตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน  แบบฮารดดิสก ,  แบบซีดีรอม 

(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม   โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร

ท่ีมีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000.- บาท   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  40,000  บาท  และ

แผนงานรักษาความสงบภายในงานปองกันฯ  15,000  บาท งานเทศกิจ  10,000  บาท)

10 คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาทอดูด  หัวฉีด  สายสงน้ําดับเพลิง  ขอตอ  ขอแยก  เครื่องดับเพลิงเคมี พรอมตูเก็บสายดับเพลิง  ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ)

11 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถตั้งจายได ในวัสดุประเภทใดได เชน ผาใบ ผาพลาสติก คลิปติดบัตรพลาสติก

ใสบัตรมิเตอรน้ํา , มิเตอรไฟฟา   ซองใสบัตร  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไปงานบริหารท่ัวไป )

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 1,341,000 บาท

1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 1,036,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสํานักงานเทศบาล  และอาคารสถานียอยมิตรภาพ  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  1,000,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบภายในงานปองกันฯ             

36,000  บาท )

1.4.2  ประเภทคาน้ําประปา  ตั้งไว 95,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล  อาคารศูนยบริการรวม (อาคารท่ีดินหลังเกาอําเภอบานไผ)อาคารสํานักงาน

และอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารวิทยุสื่อสาร อาคารสถานียอยมิตรภาพ ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏใน

แผนงานบริหารท่ัวไป  60,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  35,000  บาท ) 

1.4.3  ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 130,000 บาท

เพ่ือจายเปน คาโทรศัพททางไกล  ภายในประเทศ  คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี  หองธุรการ  หองนายกเทศมนตรี   

บานพักปลัดเทศบาล งานปองกันฯ  อาคารสถานียอยมิตรภาพ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

1.4.4  ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือตราไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย  ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป )

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 190,000 บาท

1.5.1 เงินอุดหนุนชมรมขาราชการบําเหน็จ บํานาญบานไผ ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชมรมขาราชการบําเหน็จบํานาญบานไผ  ตามหนังสือ  ท่ี  ชบผ.16  /2555  ลงวันท่ี         

24 กรกฎาคม 2555  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  

 ตามยุทธศาสตร  ท่ี 1.1  หนาท่ี 5-4  โครงการท่ี  1
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1.5.2 เงินอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ ตั้งไว 20,000 บาท



เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ ตามโครงการ"จัดงานรัฐพิธีประจําป 2556อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน"

ตามหนังสืออําเภอบานไผ  ท่ี ขก 0037.15/  2522      ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  2555  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป) จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร  ท่ี 3.3 หนาท่ี 5-62โครงการท่ี 2

1.5.3 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานไผ  ท่ี ขก 0037.15/ 2521  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2555 ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป) จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร  ท่ี 1.1 

หนาท่ี 5-4 โครงการท่ี 2

1.5.4 เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด ตั้งไว 110,000 บาท

 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด สถานีตํารวจภูธรบานไผ  50,000 บาท  

อําเภอบานไผ  30,000 บาท จังหวัดขอนแกน  30,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนงานรักษาความสงบภายใน  

งานปองกันฯ)  ากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร ท่ี 2.3หนาท่ี 5-44 โครงการท่ี  3  

1.6 หมวดรายจายอ่ืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ตั้งไวรวม 10,000 บาท

1.6.1 คาจางเหมาบุคคลภายนอกประเมินผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(โบนัส)

ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมาองคกรหรือสถาบันกลาง  เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูบริการ

ตามมติการประเมิน  ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดไว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 2073  

ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2549 เรื่อง การกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป)

2. รายจายเพ่ือการลงทุน ตั้งไวรวม 174,500 บาท

2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง

คาครุภัณฑ ตั้งไวรวม 174,500 บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไวรวม 56,500 บาท

 -โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี   ตั้งไว 52,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ระดับ 3-6  จํานวน  7  ชุด  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบันตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานบริหาร

ท่ัวไป) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนาท่ี 5-94  โครงการท่ี 9

 -โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน    ตั้งไว 4,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน  ระดับ 7-8  จํานวน  1 ชุด เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป) 

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนาท่ี 5-95  โครงการท่ี 11
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ประเภทครุภัณฑการเกษตร ตั้งไวรวม 15,000 บาท



 -โครงการจัดซ้ือไดโว  ตั้งไว 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไดโวขนาดทอ  2  นิ้ว  กําลังไฟฟา  550  w  แรงดันไฟฟา  220 v  สวิทซ  ลูกลอยตัดอัตโนมัติ  

จํานวน  4  เครื่อง  เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีกําหนดรายละเอียดตามลักษณะการใชงาน จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดใน

ปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ   จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2 หนาท่ี 5-42  โครงการท่ี  27

ประเภทครุภัณฑกอสราง ตั้งไวรวม 33,000 บาท

 -โครงการจัดซ้ือเล่ือยยนต  ตั้งไว 33,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยยนตขนาด  3  แรงมา  ขับเคลื่อน  2  จังหวะ  บาโซยาวไมเกิน  20  นิ้ว  จํานวน  3  เครื่อง

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) 

 ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2 หนาท่ี 5-42  โครงการท่ี  26

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไวรวม 60,000 บาท

 -โครงการจัดซ้ือเครื่องรับ-สง  วิทยุ   ตั้งไว 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องรับ-สง วิทยุ ขนาดกําลังสง 5 วัตต ประกอบดวย ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรรี่ 1 กอน  

เสายาง  เหล็กพับ  จํานวน  5  เครื่อง  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน 

รักษาความสงบภายใน งานปองกันฯจากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2556-2558)ตามยุทธศาสตร ท่ี 2.2 หนาท่ี 5-42 โครงการท่ี30

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไวรวม 10,000 บาท

  -โครงการจัดซ้ือกลองถายรูปดิจิตอล    ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซ้ือกลองถายรูปดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว จัดซ้ือตามราคามาตร

ฐานครุภัณฑตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร  ท่ี 6.1 หนาท่ี 5-80  โครงการท่ี  3

********************************



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําป ๒๕๕๖ 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
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ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ต้ังไวรวม 3,799,900    บาท

      1. รายจายประจํา ต้ังไวรวม 3,419,900    บาท    

         1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ต้ังไวรวม 1,866,700    บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ต้ังไวรวม 1,711,100    บาท

 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน      ต้ังไว 1,506,500    บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ   พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปงบประมาณ 2556

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

 ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ      ต้ังไวรวม 204,600    บาท

 เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ต้ังไว 67,200    บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา 

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

 เงินคาตอบแทนรายเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ต้ังไว 67,200    บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 

จํานวน 1 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

 เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวขาราชการสวนทองถ่ิน ต้ังไว 54,300    บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร 

ทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

 เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ต้ังไว 15,900    บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

1.1.2 ลักษณะเงินคาจางประจํา ต้ังไวรวม 155,600    บาท

 ประเภท  เงินคาจางประจํา      ต้ังไว 142,300    บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินคาจางประจํา กองวิชาการและแผนงาน        

จํานวน  1  อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

 ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ      ต้ังไวรวม 13,300    บาท

เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวลูกจางประจําตามระเบียบฯ ต้ังไว 13,300    บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกลูกจางประจํา  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร 

ทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )
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1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ต้ังไวรวม 119,200    บาท

ประเภท  เงินคาจางชั่วคราว      ต้ังไว 101,200    บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามหนวยงาน

หนวยงานกองวิชาการและแผนงาน



เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล  พรอมทั้งเงินที่ไดรับจากการพิจารณาเลื่อนข้ัน เพื่อจาย       

เปนเงินคาตอบแทน ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับ 

ดีข้ึนไป จํานวน (3 -5%) ของอัตราคาตอบแทนกอนในปน้ัน ตามประกาศคณะกรรมการฯปฏิบัติหนาที่ในงานจัดทํางบประมาณ   

จํานวน 1 อัตรา  งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน จํานวน  1  อัตรา   ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน  

บริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ      ต้ังไวรวม 18,000    บาท

เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามระเบียบฯ ต้ังไว 18,000    บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางของเทศบาล ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม 1,319,000   บาท    

1.3.1  คาตอบแทน ต้ังไวรวม 135,000   บาท    

คาตอบแทน  ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 ต้ังไว 20,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ที่มีคําสั่งใหมาปฏิบัติ 

งานนอกเวลาราชการตามความจําเปนและเรงดวน ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร            ต้ังไว 5,000          บาท    

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจาง ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจาก

เงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) ) 

คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                                              ต้ังไว 100,000   บาท    

เพื่อจายเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานเทศบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เบิกได 

ตามระเบียบ ฯ   ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

คาตอบแทน ประเภท  คาเบ้ียประชุม                                            ต้ังไว 10,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ ที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฎใน 

แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

1.3.2  คาใชสอย ต้ังไวรวม 965,000   บาท    

คาใชสอย ประเภท ก. รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ     ต้ังไว 540,000   บาท    

 - รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการอ่ืนๆ ต้ังไว 100,000   บาท    

เพื่อจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพ หนังสือตาง ๆและระเบียบตาง ๆ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

คาเย็บเลมหนังสือ เขาปกหนังสือ คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งคาจางเหมาคาแรงงานทําเอกสาร คาธรรมเนียม   

ศาล   อัยการ  ทนายความ   เกี่ยวกับการดําเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ตองชําระคาธรรมเนียมตามกฎหมาย  หรือ 

คาธรรมเนียมในการระวังช้ีแนวเขตที่ดิน  กรมที่ดิน  หรือรายจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะน้ี  รวมทั้งคาจางเหมาจัดทําวิดีทัศน  

และเว็บไซตของเทศบาล ,คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ใหปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใชแรงงาน งานที่ใช

ทักษะฝมือ และงานทางวิชาการ เปนตน ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ)  
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 - โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร ต้ังไว 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดต้ังอุปกรณที่ใชสําหรับการเช่ือมตอเครือขายคอมพิวเตอร และอุปกรณเครือขายอื่น   

ติดต้ังระบบไฟฟา ระบบเครือขายแบบใชสายสัญญาณ (LAN : UTP-CAT-5) ระบบไรสาย (Wireless Lan Card) อุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย ( Wireless  Access  point)   อุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ ที่จําเปนอื่น        

โดยสามารถกระจายสัญญาณ ไดครอบคลุมทุกกอง/ฝาย ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ และจุดใหบริการของเทศบาลฯ     



ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) ) จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2556- 2558 ) ตามยุทธศาสตรที่ 6.2  หนา 5-84 โครงการที่ 1  

 - โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ                   ต้ังไว 370,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ,แผนปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน,วีดิทัศน รายงานผล 

การดําเนินงานของเทศบาลฯ และสื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบ ต้ังจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร

ที่ 6.2 หนา 5-84 โครงการที่ 3  

 - โครงการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการบริการขอมูลสารสนเทศฯ            ต้ังไว 25,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาดําเนินการพัฒนาเว็บไซต เพื่อการบริการขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน ต้ังจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตรที่ 6.2  

หนา 5-85  โครงการที่ 4 

 - โครงการเทศบาลเมืองบานไผ WiFi            ต้ังไว 20,000         บาท    

เพื่อจายเปนคาเคลื่อนยายและติดต้ังอุปกรณ Wifi พรอมจัดทําปายจุดใหบริการอินเตอรเน็ตไรสาย Wifi ตามแบบที่

เทศบาลกําหนด พรอมติดต้ัง ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จากแผน

พัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตรที่ 3.1  หนา 5-52  โครงการที่ 10 

2.  คาใชสอย ประเภท ข. รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน               ต้ังไว 30,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของกองวิชาการฯ เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องทํานํ้าเย็น    

ครุภัณฑคอมพิวเตอร Printer เครื่อง Laser เครื่องสแกนเนอรและอื่นๆ ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑและอุปกรณระบบสารสนเทศ

อื่นๆ โตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ช้ันเก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องพิมพดีด โทรทัศน วีดิโอและ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑสํานักงาน รวมทั้งคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่อาจชํารุด

เสียหายนอกเหนือจากประเภทที่ต้ังไวในงบประมาณ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )           

3.  คาใชสอย  ประเภท ค. รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ                  ต้ังไว 345,000   บาท    

เพื่อจายตามโครงการตางๆ ดังน้ี ต้ังจายจากเงินรายได 

  - โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม                    ต้ังไว 180,000   บาท    

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลอยางมีสวนรวม มุงเนนการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนกลุมองคกรตางๆ อันเปนการ

เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล ไดเขามามีสวนรวมคิดในการกําหนดทิศทาง แนวทาง

การพัฒนาเทศบาลอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอทองถ่ิน โดยจะดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การประชุม

ประชาคมเมืองบานไผ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนา
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เทศบาล  จากประชาชนทุกภาคสวนและกิจกรรมของการสรางกระบวนการเรียนรู และความเขาใจในกระบวนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีคาใชจายในโครงการ เชน คาวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ 

คายานพาหนะ คาถายเอกสาร/เขาเลม และคาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ ต้ังจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558 ) ตามยุทธศาสตร

ที่ 7.1 หนา 5 - 86  โครงการที่ 8  

 - โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  

           ต้ังไว 50,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาดําเนินการอบรม คาพิธีการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุ 



อุปกรณในการอบรม คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ต้ังจายจากเงินรายได               

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ( 112) ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) 

ตามยุทธศาสตรที่ 3.1 หนา 5 - 50 โครงการที่ 1               

 - โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร

           ต้ังไว 20,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาดําเนินการอบรม คาพิธีการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุ 

อุปกรณในการอบรม คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม ต้ังจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  

ตามยุทธศาสตรที่ 7.2 หนา 5 - 90  โครงการที่ 5  

 - โครงการจัดต้ังเครือขายประชาสัมพันธในชุมชน             ต้ังไว 40,000        บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการเผยแพร และอบรมใหความรู คาพิธีการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง  

และเครื่องด่ืม  คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ คาเอกสารเผยแพร และคาใชจายอื่นๆ       

ที่จําเปนในการฝกอบรม และจัดกิจกรรม ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ  

วิชาการ ( 112) ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรที่ 6.2 หนา 5 - 85  โครงการที่ 5  

 - โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู                   ต้ังไว 25,000        บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการเผยแพรและอบรมใหความรู  คาพิธีการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง  

และเครื่องด่ืม  คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ  คาเอกสารเผยแพร และ คาใชจายอื่นๆ       

ที่จําเปนในการฝกอบรม ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ( 112) )  

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรที่ 1.1 หนา 5 - 6  โครงการที่ 10 

 - โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน             ต้ังไว 30,000        บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน รวมไปถึงการอบรมใหความรู คาพิธีการ  

คาเอกสารเผยแพร และคาใชจายอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ 

วิชาการ ( 112) ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรที่ 7.3 หนา 5 - 105  โครงการที่ 71  

4.  คาใชสอย   ประเภท  ง. รายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน

                                   ต้ังไว 50,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  

คาลงทะเบียน คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาธรรมเนียม
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อื่นๆ ใหแกพนักงานเทศบาลที่มีคําสั่งใหไปราชการ ไปอบรม  ไปประชุมสัมมนาตางทองถ่ิน ในราชอาณาจักร ตั้งจายจาก

เงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))  

1.3.3 คาวัสดุ ต้ังไวรวม 219,000   บาท    

1. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุสํานักงาน            ต้ังไว 70,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ  ปากกา  ดินสอ   ไมบรรทัด   ยางลบ  คลิปดํา  เทปใส  กาว

เทปใสแบบเปนชุด เทปหนังไก  กระดาษกาว  กระดาษคารบอน กระดาษไข เปก นํ้ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ

แฟม สมุดบัญชี  แปรงลบกระดาน ตรายาง   ซอง  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจากการจางพิมพ ตะแกรงวางเอกสาร

ผาหมึกพิมพดีด นํ้ายาลบคําผิด ปากกาเนนคํา สมุดเบอรสอง  กระดาษกาวสองหนา  มีดคัตเตอร  นํ้าด่ืม  กระดาษสีตาง ๆ

ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษชารด สีเมจิ กุญแจ  กระดานไวทบอรด ใบมีดคัตเตอร มูลี่ หมึกเติมตลับชาด กรรไกร วารสาร

ตลับชาด  กระดาษสําหรับเครื่องเลเซอร  สมุดกาวโนต ที่ประทับ(ตราประทับ) กลองเก็บหนังสือ-เอกสาร ที่ค่ันหนังสือ 

นิตยสาร หนังสือ  แบบพิมพ  เอกสารตาง ๆ  สําหรับระบบสารสนเทศ ฯ คาถายเอกสาร ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ      



(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) 

2. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ            ต้ังไว 20,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับไฟฟาและวิทยุตาง ๆ  เชน  ฟวส  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  

ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา  ลูกถวยสายอากาศ หลอดวิทยุทรานชิสเตอร   และช้ินสวนวิทยุ   รีซีสเตอร   ลําโพง   

มูฟว่ิงคอยส  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  สายอากาศหรือเสาอากาศ โคมไฟฟา  ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตางๆ 

 ไฟฉายสปอตไลท  เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ  เครื่องสัญญาณเตือนภัย ขาต้ังไมโครโฟน ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

3.  คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุงานบานงานครัว            ต้ังไว 4,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด  ถาด มีด เขง ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรองแกว

กระจกเงา ถังนํ้า นํ้ายาลางจาน  กอนดับกลิ่น  ยาฆาแมลง  นํ้ายาเช็ดกระจก สเปรหอม  สบู จาน นํ้าจืดที่ซื้อมาจากเอกชน

นํ้ายาถูพื้น บุงเตา  ผงซักฟอก  กระดาษชําระ  กระติกนํ้ารอน  กระติกนํ้าเย็น  หมอไฟฟา  กระทะไฟฟา ฯลฯ ต้ังจายจาก 

เงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

4.  คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนสง            ต้ังไว 10,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล  เพลา  ตลับลูกปน นํ้ามันเบรก  เบาะรถ หัวเทียน  ไขควง

นอตและสกรู  กระจกมองขางรถยนต  รถจักรยานยนต   กันชนรถยนต   ฟลมกรองแสง   เข็มขัดนิรภัย  ไสกรองอากาศ  

ไสกรองนํ้ามันเครื่อง ไสกรองเบนซิน ไสกรองโซลา และอะไหลเครื่องยนตตาง ๆ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))  

                 5.   คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น            ต้ังไว 40,000   บาท    

เพื่อจายเปนคานํ้ามันดีเซล  นํ้ามันกาด  นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา  ถาน  แกสหุงตม  นํ้ามันจารบี นํ้ากลั่น  

นํ้ามันเครื่อง  และอื่น ๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

6.   คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร            ต้ังไว 15,000   บาท    

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี   แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร  วีดีโอ  แผนวีซีดี)

ฟลมสไลด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพกลอง ระวิงใสฟลม

ภาพยนต เครื่องกรอเทป กระเปาใสกลองถายรูป เลนสซูม ถาน ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))
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7.  คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร            ต้ังไว 60,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล (Diskette,FloppyDisk,Removable) 

Disk , Compact Disc , Digital Video Disc )  เทปบันทึกขอมูล   (Reel  Magnetic Tape ,  Cassette-Tape ,  

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร   ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร

แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง สายเคเบิล แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ กระดาษใชสําหรับเครื่องสแกนเนอร เมนบอรด 

(MainBoard) เมมโมรี่ชิป (MemoryChip) เชน Ram คัตชีทฟดเดอร (CutSheetFeeder ) เมาส (Mouse) พริ้นเตอร-

สวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub )แผนวงจรอิเล็กทรอนิคส (Card) เชน Ethernet Card ,

 Lan Card , Anti virus ,Card Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเก็ตต (Diskette) 

แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical)  แบบทีวีเอาท (TV-OUT) โปรแกรม

คอมพิวเตอร หรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหน่ึงไมเกิน 20,000.- บาท และอื่นๆ สําหรับระบบงานสารสนเทศ ระบบเครือขาย 

Internet  ,Handy Drive วัสดุ/อุปกรณเช่ือมตอคอมฯ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))  

1.4   หมวดคาสาธารณูปโภค     ต้ังไวรวม    115,000    บาท     



1.4.1 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม         ต้ังไว 115,000    บาท     

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ตามโครงการเครือขาย Internet ตามหนังสือ  

ที่ มท 0808.3/ว 2351  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2546 ขอ 7.2  คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาสื่อสารอื่นๆ และใหหมายความ

รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชบริการ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎใน

แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

      2. รายจายเพ่ือการลงทุน ต้ังไวรวม 380,000    บาท     

          2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ต้ังไวรวม 265,000    บาท

 - โครงการบริการขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส            ต้ังไว 85,000         บาท    

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรจอทัชสกรีน จํานวน 2 เครื่อง คุณสมบัติ ดังน้ี 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz

 จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีจอภาพแบบ Touch-enabled ไมนอยกวา 20 น้ิว จํานวน 1 หนวย

เน่ืองจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2556 - 2558)   

ตามยุทธศาสตรที่ 3.1  หนา 5-50  โครงการที่ 3 
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 - โครงการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการฐานขอมูลขาวสารทางราชการ       

           ต้ังไว 50,000         บาท    

เพื่อจายเปนคาจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการฐานขอมูลขาวสารทางราชการ เน่ืองจากครุภัณฑที่จัดซื้อ

ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรที่ 3.1  หนา 5-51 โครงการที่ 6  

 - โครงการจัดทําระบบบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองบานไผ            ต้ังไว 80,000         บาท    

เพื่อจายเปนคาจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองบานไผ เน่ืองจากครุภัณฑที่จัดซื้อ

ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตรที่ 7.3  หนา 5-96  โครงการที่ 15     

 - โครงการจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย            ต้ังไว 50,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอร

ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ (logs or Events) ที่เกิดข้ึนในอุปกรณที่เปน appliances และ non-appliances เชน 

Firewall, Network Devices ตางๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล เปนตน 

ไดอยางนอย 3 อุปกรณตอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกันได  มีระบบการเขารหัสขอมูลเพื่อใช

ยืนยันความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกวา  สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog 

ของอุปกรณ เชน Router, Switch, Firewall, VPN,Server เปนตน ได  สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS,

Command Line Interface และ Secure  Shell (SSH) ได สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวย



การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได

มาตรฐานสากล เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1- 2552) เปนตน สามารถทําการ

สํารองขอมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ DVD หรือ External Storage เปนตน   

เน่ืองจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตรที่ 7.3  หนา 5-96  โครงการที่ 17           

ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ต้ังไวรวม 35,000    บาท

 - โครงการจัดซื้อกลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล            ต้ังไว 35,000    บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอลเปนกลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ชนิด SLR แบบ CMOS 

sensor ความละเอียดของภาพน่ิงไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล มีระบบแฟลซ (Flash) ในตัวบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุด 

Full HD 1080p 30fps  มี จอภาพชนิด LCD ขนาดไมนอยกวา 3.0 น้ิว เช่ือมตอคอมพิวเตอร ไมนอยกวา USB 2.0  

มีแบตเตอรี่ชนิด Rechargeable อยางนอยจํานวน 1 กอน เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่กําหนดรายละเอียดตามลักษณะการใชงาน 

จึงจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) 

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตรที่ 7.3 หนา  5 - 96  โครงการที่ 17  

           คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ต้ังไวรวม 80,000 บาท

 - โครงการจัดต้ังศูนยบริการ ICT เทศบาลเมืองบานไผ            ต้ังไว 80,000   บาท    

เพื่อจายเปนคากอสรางศูนยบริการ ICT เทศบาลเมืองบานไผ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผน สถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตรที่ 3.1  หนา  5 - 51  โครงการที่ 5 

***************************************



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําป ๒๕๕๖ 
 

กองคลัง 
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งบประมาณรายจายท้ังส้ิน ตั้งไวรวม 5,960,800 บาท

1 รายจายประจํา ตั้งไวรวม 5,845,100 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 3,264,500 บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว 2,904,100 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,680,600 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในปงบประมาณ 2556 ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)  

ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งไว 223,500 บาท

เงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง ตั้งไว 67,200 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป     

งานบริหารงานคลัง) 

เงินคาตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกองคลัง ตั้งไว 67,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาลกองคลัง ตั้งไว 18,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินคาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน ตั้งไว 37,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ในกรณีเงินเดือนถึงข้ึนสูงสุด ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการ ตั้งไว 33,500  บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิเฉพาะ สําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง สําหรับพนักงานเทศบาล 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

1.1.2 ลักษณะคาจางประจํา ตั้งไว 360,400 บาท

ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 350,700 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางประจําพรอมท้ังเงินปรับปรุงคาจาง งานธุรการ 1  อัตรา งานแผนท่ีภาษีฯ 1  อัตรา รวม 2 อัตรา     

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งไว 9,700 บาท

ประเภทเงินเพ่ิมคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว 9,700 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา ในกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 
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1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไว 355,600 บาท

หนวยงานกองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

                    อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน                      

รายจายจําแนกตามหนวยงาน



ประเภทเงินคาจางช่ัวคราว  ตั้งไว 301,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางกองคลังของเทศบาล พรอมท้ังเงินท่ีไดรับจากการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทน 

ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน และคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีระดับดีข้ึนไป จํานวน  

(3% - 5%) ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ จํานวนท้ังสิ้น 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)     

ประเภทเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ ตั้งไว 54,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของเทศบาล   ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 1,750,000 บาท

1.3.1 หมวดคาตอบแทน ตั้งไว 332,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง   

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน

บริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 42,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/เชาซ้ือบาน ของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทคารักษาพยาบาล ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

1.3.2 คาใชสอย ตั้งไวรวม 919,400 บาท

ประเภท ก.  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 754,400 บาท

 - คาจางเหมาบริการตางๆ ตั้งไว 356,800 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ คาจางเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกท่ีทํางานอยางใดอยางหนึ่งในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คาจางเหมาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556-2558 ตามยุทธศาสตรท่ี 6.1 หนา 5-81 โครงการท่ี 5 

 - คารับวารสาร หนังสือพิมพ และหนังสือระเบียบตางๆ  ตั้งไว 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคารับหนังสือพิมพ วารสาร และหนังสือระเบียบตางๆ ตั้งจายเงินรายได (ปรากฎในแผนงาน  

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

 - คาธรรมเนียมตางๆ ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมการชําระภาษี หัก ณ ท่ีจาย ผานธนาคาร ตั้งจายเงินรายได 

(แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)    
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 - คาใชจายสําหรับสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีขอนแกน กระทรวงการคลัง    ตั้งไว 125,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาตลาดสดเทศบาล คาประกันอัคคีภัย คาธรรมเนียมจดทะเบียนการเชา และคาใชจายอ่ืนๆ   

สําหรับอาคารสถานท่ีราชพัสดุ ตั้งจายเงินรายได (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)     



 - คาจางเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาล ตั้งไว 158,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) เฝาดูแลรักษาทรัพยสินภายในตลาดสดเทศบาล จํานวน 2 อัตรา คาจาง 

เดือนละ 6,600 บาท/เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 2.2 หนา 5-42 โครงการท่ี 28 

 - คาจางเหมาจัดเก็บเงินคาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ตั้งไว 79,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก จัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล จํานวน 1 อัตรา

อัตราละ 6,600 บาท/เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)  จากแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร ท่ี 7.3 หนา  5-98  โครงการท่ี  22 

 - โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน หรือปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินของ อปท. ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)   

ประเภท ข.  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร   

ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑงานบานงานครัว และครุภัณฑอ่ืนๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 

ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภท ค.  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไวรวม 5,000 บาท

 - โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูดานภาษีอากรและคาธรรมเนียม ตั้งไว 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูดานภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ตามยุทธศาสตร ท่ี 6.2  

หนา 5-85  โครงการท่ี 6 

 - โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีประจําป ทางส่ือวิทยุ เคเบ้ิลทีวี หนังสือพิมพ  ตั้งไว 2,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาประชาสัมพันธการชําระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆประจําป ทางคลื่นวิทยุชุมชน 

  หรือทางสื่อสิ่งพิมพ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภท ง. รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

                ตั้งไว 80,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาขนยายสัมภาระในราชอาณาจักร ใหแกพนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน 
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)     

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 498,600 บาท

คาวัสดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 224,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณสํานักงานตางๆ แบบพิมพ ใบเสร็จรับเงิน น้ําดื่ม คาถายเอกสาร คาซ้ือ/จางทํา 

ตรายาง หมึกเครื่องถายเอกสาร -เครื่องอัดสําเนาดิจิตอล ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

งานบริหารงานคลัง) 
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คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสายไฟฟา หลอดไฟฟา สตาทรเตอร บัลลาส สายอากาศ และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีอยูในประเภท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ  ประเภท   วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 3,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไมกวาด ผงซักฟอก กะละมัง แกวน้ํา ขันน้ํา น้ํายาลางจาน ถังน้ํา และวัสดุอ่ืนท่ีอยูในประเภท



วัสดุงานบานงานครัว  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแบตเตอรี่ ทอไอเสีย ยางนอก ยางใน วัสดุอ่ืนท่ีอยูในประเภทคาวัสดุยานพาหนะขนสง 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 116,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพ่ือใชกับรถยนตและรถจักรยานยนต เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน   

แกสโซฮอล น้ํามันเครื่อง น้ํากลั่น บิลเบิกน้ํามัน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเครื่องยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดทําแผนปาย แผนผา ปายไวนิล กระดาษโปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธตางๆ เทปบันทึกเสียง 

หรือภาพถายวีดีโอ รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย กระเปาใสกลองถายรูป ถาน แบตเตอรรี่กลองดิจิตอล ฯลฯ

ตั้งจายเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 90,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสด แผน CD , VCD ชุดหมึกเครื่องพิมพ แฟลชไดร แผนกรองแสง-    

จอภาพ แผนโปรแกรมสแกนไวรัส และวัสดุอ่ืนท่ีอยูในประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุกอสราง ตั้งไว 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง ท่ีนํามาดําเนินการกอสรางหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน ไมตางๆ ปูน อิฐหรือซีเมนต 

บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน ตลับเมตร อุปกรณประปา ทอตางๆ โถสวม อางลางมือ และอ่ืนๆท่ีอยูในหมวด

คาวัสดุกอสราง ตั้งจายเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 450,000 บาท

 - ประเภทคาน้ําประปาตลาดสดเทศบาล                               ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาตลาดสดเทศบาล 1,2,3,4 ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

งานบริหารงานคลัง)

 - ประเภทคาไฟฟาตลาดสดเทศบาล                                       ตั้งไว 350,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาตลาดสดเทศบาล 1,2,3,4 ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 25,000 บาท

เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และคาใชจายในการอํานวยการของศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจาง

ของ อปท.ระดับอําเภอ ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร

งานคลัง) (จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)
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2 รายจายเพ่ือการลงทุน ตั้งไวรวม 115,700 บาท

2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง

คาครุภัณฑ ตั้งไวรวม 115,700 บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไวรวม 58,300 บาท

โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน ตั้งไว 4,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 



จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5-98 โครงการท่ี 24

โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว 37,300 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง มีความสามารถในการทําความเย็นไมต่ํากวา 30000 BTU 

ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และมีฉลาก

ประหยัดไฟเบอร 5 จํานวน 1 เครื่อง จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5-97 

โครงการท่ี 19 

โครงการจัดซ้ือโทรทัศนสี ตั้งไว 17,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโทรทัศนสี ชนิดจอภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว รายละเอียด ดังนี้ 

 - ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล

 - ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดจอภาพข้ันต่ํา 40 นิ้ว

 - คาความสวาง (Brightness) ไมต่ํากวา 450 cd/m
2

 - คาคอนทราสต (Contrast) ไมต่ํากวา 1000:1

 - ความเร็วการแสดงผล หรือคาของเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ข้ันต่ํา 8 มิลลิวินาที (ms)

 - ชองรับสัญญาณอยางนอยประกอบดวย ชองรับสัญญาณโทรทัศน VCD DVD และ Computer

 - ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง

จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร

งานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5-97 โครงการท่ี 20

 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไวรวม 3,000 บาท

โครงการจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร ตั้งไว 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร รายละเอียด ดังนี้ 

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi

 - สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4

 - มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกวา

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซ้ือตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5-98 

โครงการท่ี 25 
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ประเภทครุภัณฑสํารวจ ตั้งไวรวม 8,000 บาท

โครงการจัดซ้ือเครื่องวัดระยะดวยแสงเลเซอร ตั้งไว 8,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องวัดระยะดวยแสงเลเซอร รายละเอียด ดังนี้

 - ระดับเลเซอร เลเซอรคลาส 2

 - ระยะการวัดไมนอยกวา 0.05-50 เมตร

 - แบตเตอรี่ไมนอยกวา 1.5 โวลล

 - ขนาดไมนอยกวา ก.53 มม. X ย.100 มม. X ส.32 มม.

 - หนวยการวัด เมตร/ซม.

 - ความแมนยําในการวัด บวก/ลบ 1.5 มม.



เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558 )

ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5-97 โครงการท่ี 21 

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ ตั้งไวรวม 46,400 บาท

โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต ตั้งไว 46,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา 120 ซีซี คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เลขท่ี มอก.2350-2551 ราคาท่ีกําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) 

ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5-98 โครงการท่ี 23 

*******************************



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําป ๒๕๕๖ 
 

กองชาง 
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ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 21,214,600บาท    

1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 17,904,300บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 8,046,200บาท    

1.1.1  ลักษณะเงินเดือน    ตั้งไว 3,574,800บาท    

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 3,284,900บาท    

เพ่ือจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานกองชาง  รวม  12  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  6 อัตรา 1,906,300.- บาท  

และแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 3 อัตรา  646,700.-บาท  งานสวนสาธารณะ 1 อัตรา 286,100.- บาท    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2 อัตรา 445,800- บาท )

ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งไว 289,900บาท    

1   เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร          ตั้งไว 67,200บาท    

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  67,200.- บาท)

2   คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น         ตั้งไว 67,200บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  67,200.- บาท)

3   เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ         ตั้งไว 32,100บาท    

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎใน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  1 อัตรา  18,000.- บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  1  อัตรา  14,100.-  บาท)

4   เงินคาตอบแทนพิเศษ    ตั้งไว 94,900บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล  ในกรณีเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับ  จํานวน  4  อัตรา  

ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา  3 อัตรา  78,000.-   บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  1  อัตรา  16,900.-  บาท)

5  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการ ตั้งไว 28,500บาท    

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผน

งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  1  อัตรา  2,000.-  บาท    

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  1  อัตรา   26,500.-  บาท)
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1.1.2  ลักษณะเงินคาจางประจํา   ตั้งไว 4,471,400บาท    

หนวยงานกองชาง

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามหนวยงาน



ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 4,305,500บาท    

 เพ่ือจายเปนเงินคาจางประจําและปรับปรุงเงินคาจางลูกจางท่ีปฏิบัติงานกองชาง รวม 25  อัตรา ตั้งจายจาก

เงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 18 อัตรา 3,147,400.- บาท งานบําบัดน้ําเสีย 4 อัตรา  

668,500.- บาท  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3  อัตรา  489,600.-  บาท)

ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งไว 165,900บาท    

1   เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับลูกจางประจําตามระเบียบฯ          ตั้งไว 44,400บาท    

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา  รวม  5  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎใน

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาและถนน  3  อัตรา  21,400.- บาท  งานบําบัดน้ําเสีย  1  อัตรา  5,000.- บาท  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  1  อัตรา   18,000.- บาท)

2   เงินคาตอบแทนพิเศษ        ตั้งไว 121,500บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับ  จํานวน  12  อัตรา   

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 10  อัตรา 102,700.- บาท   

งานบําบัดน้ําเสีย  2  อัตรา  18,800.- บาท)

1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไวรวม 711,900บาท    

ประเภทเงินคาจางช่ัวคราว ตั้งไว 603,900บาท    

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานกองชาง  พนักงานจางตามภารกิจ รวม 6  อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  603,900.- บาท)

ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งไว 108,000บาท    

1. เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ          ตั้งไว 108,000บาท    

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 6 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟาถนน   6  อัตรา  108,000.- บาท  

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 8,576,200บาท    

1.3.1  คาตอบแทน ตั้งไวรวม 524,000บาท    

ตั้งไว 80,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานและลูกจาง  ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา  

ราชการ ตามคําสั่งของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  10,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  40,000.- บาท  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  20,000.- บาท  งานบําบัดน้ําเสีย  10,000.- บาท)

2. คาตอบแทน  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       ตั้งไว 140,000บาท    

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางประจําท่ีปฏิบัติงาน  กองชางท่ีมีสิทธิเบิกจาย 

ไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 

อุตสาหกรรมและการโยธา  40,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  100,000.- บาท)  
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3. คาตอบแทน  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว 300,000บาท    

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจางประจําท่ีปฏิบัติงาน   กองชางท่ีมีสิทธิ 

เบิกจายไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป 

1. คาตอบแทน ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ



เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  50,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  200,000.- บาท 

งานบําบัดน้ําเสีย 50,000.- บาท)

4. คาตอบแทน  ประเภท  เงินชวยเหลือบุตร ตั้งไว 4,000บาท    

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานและลูกจางประจําท่ีปฏิบัติงานกองชางท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  4,000.- บาท )

1.3.2  คาใชสอย ตั้งไวรวม 3,489,200บาท    

1. คาใชสอย   ประเภท   ก.รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 2,619,200บาท    

 - รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 2,540,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิ่งของตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม เชน คาเย็บเลม 

เขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียม  จางแรงงานเอกชนในการดูแลสวนสาธารณะ  บริเวณเกาะกลางถนนเจนจบทิศ  

วงเวียนน้ําพุและสวนหยอมหนาสถานีรถไฟและสวนสาธารณะตางๆ  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล  

จางเหมาแรงงานเอกชนดูแลบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลของเทศบาลเมืองบานไผ  การจางแรงงาน

เอกชนหรือแรงงานภายนอก  เชน  แรงงานชุมชนเพ่ือเทถนน ซอยตางๆ ดําเนินงานตามภารกิจ ของเทศบาล

ใหแลวเสร็จ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  84,800.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  475,200.- บาท    

งานสวนสาธารณะ  1,663,200.- บาท  งานบําบัดน้ําเสีย  158,400.- บาท  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                               

158,400.-  บาท) 

ตั้งไว 79,200บาท    

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร  สํานักงานกองชาง  งานปองกันฯ   งานเทศกิจฯ           

หองประชุมเล็ก  จํานวน 1 อัตรา ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   79,200.-  บาท) 

ตั้งไว 810,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ซอมแซมครุภัณฑตางๆ  ในกองชาง และครุภัณฑยานพาหนะ 

และขนสงท่ีชํารุดเสียหาย  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป 

เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  60,000.- บาท   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  400,000.- บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     350,000.- บาท)

3. คาใชสอย   ประเภท ค. รายจายเพ่ือการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 10,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพันธุหญาแฝก   คาอาหารและเครื่องดื่ม  ใหแกประชาชนท่ีรวมปลูกหญาแฝก

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  10,000.-  บาท) 
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4. คาใชสอย  ประเภท  ง.รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

ตั้งไว 50,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   เชน   คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาท่ีพัก   คาพาหนะ 

เดินทาง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ    

อุตสาหกรรมและการโยธา   20,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  30,000.- บาท)

 -โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคาร  สํานักงานกองชาง  งานปองกันฯ  งานเทศกิจฯ  หองประชุมเล็ก  

2.คาใชสอย ประเภท ข.รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน



1.3.3  คาวัสดุ ตั้งไวรวม 4,563,000บาท    

1. ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  คาถายเอกสารและสิ่งพิมพ  น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจาก      

เงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   

45,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  5,000.- บาท )

2. ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 10,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อถังขยะ  ไมกวาด  แปรง   ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000.- บาท)

3. ประเภท  คาวัสดุการเกษตร ตั้งไว 98,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อยากําจัดศัตรูพืช  พันธุพืช  ปุยหมัก  ปุยเคมี  และอ่ืนๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได      

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  98,000.- บาท)

4. ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง        ตั้งไว 100,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แมแรง บล็อก ไขควง กุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน หัวเทียนและ 

สัญญาณไฟฉุกเฉิน  และอ่ืน ๆ ท่ีใชกับเครื่องจักรกล ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  20,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟาถนน  60,000.-บาท  งานกําจัดขยะมูลฝอย  20,000.-บาท)

5. ประเภท  คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 2,000,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเชล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  2,000,000.- บาท)

6. ประเภท  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร          ตั้งไว 10,000บาท    

เพ่ือเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ เชน  แผนปาย  กระดาษเขียนโปรสเตอร  แผนปาย 

ปดประกาศ  พูกัน  และสี ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานบริหารท่ัวไป        

เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  10,000.-  บาท)

7. ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร                   ตั้งไว 30,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  จานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ  หมึกพิมพ ฯลฯ     

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา   30,000.- บาท)

8. ประเภท  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 1,000,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน หลอดไฟ  สายไฟฟา เทปพันสาย ฟวส  ก่ิงโคม ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  1,000,000.- บาท)  
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9. ประเภท  คาวัสดุกอสราง                      ตั้งไว 1,200,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเพ่ือนํามาดําเนินการกอสราง  หรือซอมแซม  ถนน  ซอย  ทางเทา  สะพาน         

ทอระบายน้ํา  เชน  หิน  ดิน  ทราย  ไม  น้ํามันทาไม  ทินเนอร  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  คอนกรีตผสมเสร็จ        

แอสฟลทติก  คอนกรีต  ยาง  ยางมะตอยสําเร็จรูป  ปูนขาว  อิฐ  หรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี   ตะปู  คีม  

คอน  จอบ เสียม  สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม  เหล็กเสน  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ํา  และอุปกรณประปา โถสวม 

ทอตางๆ อางลางมือ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 1,200,000.-บาท)   

10. ประเภท  คาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 20,000บาท    



เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  รองเทา  ถุงเทา  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 15,000.-บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000.- บาท)

11. ประเภท  คาวัสดุดับเพลิง ตั้งไว 5,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง หรืออุปกรณท่ีใชบรรทุกรถน้ํา  เชน ทอดูด  หัวฉีด  สายสงน้ําดับเพลิง  

ขอตอ  ขอแยก อุปกรณเครื่องดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟาถนน  5,000.- บาท)   

12. ประเภท  คาวัสดุสํารวจ ตั้งไว 5,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ  เชน  บันไดอลูมิเนียม  บันไดไมไผ   ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน   

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  5,000.- บาท)

13. ประเภท   คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 30,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรคสําหรับบาดแผลตางๆ  น้ํายาเคมีพนกําจัดแมลงวัน  สารหรือน้ํายาดับกลิ่น 

ครอรีน โซดาไฟ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

30,000 บาท )

14. ประเภท   คาวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว 5,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ เชน มิเตอรน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน   

งานสวนสาธารณะ  5,000.-  บาท)

1.4.  หมวดคาสาธารณูปโภค                                                          ตั้งไวรวม 120,000บาท    

1.4.1. ประเภท   คาน้ําประปา ตั้งไว 20,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาเรือนเพาะชํา  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานสวนสาธารณะ  20,000.-  บาท)

1.4.2  ประเภท   คาไฟฟา ตั้งไว 100,000บาท    

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟา   เชน วงเวียนน้ําพุ  เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  100,000.- บาท)
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1.5.  หมวดเงินอุดหนุน                                         ตั้งไวรวม 450,000บาท    

1.5.1. เงินอุดหนุนเอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน                                     

 ประเภท  คาขยายเขตไฟฟา ตั้งไว 300,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล   ตามท่ีการไฟฟาอําเภอบานไผ แจงรายละเอียด  

ใหทราบกิจการของรัฐหรือเปนการอุดหนุนเพ่ือดําเนินการอ่ืนๆ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงาน 

เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  300,000.-  บาท) (จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

ประเภท  คาขยายเขตประปา ตั้งไว 150,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล   ตามท่ีการประปาอําเภอบานไผ  แจงรายละเอียดใหทราบ



กิจการของรัฐหรือเปนการอุดหนุนเพ่ือดําเนินการอ่ืนๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน   งานไฟฟาถนน  150,000.-  บาท)  (จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

2 รายจายเพ่ือการลงทุน                                         ตั้งไวรวม 3,310,300บาท    

2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 3,310,300บาท    

คาครุภัณฑ                                        ตั้งไวรวม 170,000บาท    

ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไวรวม 38,000บาท    

1. โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง (แบบสายสะพาย) ตั้งไว 38,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน  4  เครื่องๆ ละ 9,500 บาท  คุณลักษณะ  ดังนี้   

เปนเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย  เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  30 ซีซี  

พรอมใบมีด  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานสวนสาธารณะ) (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 6.1 หนา 5-82 โครงการท่ี 10) 

ประเภท  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไวรวม 132,000บาท    

ตั้งไว 132,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อปายเตือนลูกศรไฟกระพริบสําหรับติดทายรถปฏิบัติงาน  จํานวน  4  ปาย  คุณลักษณะ  

ดังนี้  แหลงกําเนิดแสงใชหลอด LED  ใชหลอดสีเหลือง  จํานวนไมนอยกวา 480 หลอด  แสดงสัญลักษณเครื่องหมาย

ลูกศรซาย  และลูกศรขวา  การกระพริบมี 3 แบบ คือ (1) การกระพริบลูกศรซาย  (2) การกระพริบลูกศรขวา   

(3) การกระพริบ 2 ลูกศร  พรอมรีโมทควบคุม  สามารถปรับอัตราการกระพริบ 2 ระดับ คือ ชาและเร็ว  

หลอดฟูออเรสเซนต มอก.ขนาดไมนอยกวา 60X120 ซม.  เนื่องจากครุภัณฑไมมีในบัญชีกําหนดมาตรฐานครุภัณฑ

จึงขอจัดซื้อในราคาทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน) 

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5-100  โครงการท่ี 36)
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คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                                        ตั้งไวรวม 3,140,300บาท    

1. โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ตั้งไว 2,143,400บาท    

เพ่ือจายเปนเงินสมทบงบประมาณ ในการดําเนินโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนําเสียชุมชน ตามหนังสือ

ท่ี ขก 0013.2/25816 ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2555 เรื่อง แจงมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2555  

เรื่องแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  2556 วงเงินงบประมาณ

โครงการ 21,434,200.-บาท  อุดหนุนงบประมาณแผนดิน  19,290,000.-บาท ทองถ่ินสมทบงบประมาณ 

2,143,400.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบําบัดน้ําเสีย)  

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1 หนา 5-31 โครงการท่ี 84) 

2. โครงการจัดทําปายช่ือถนน ซอย ชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

ตั้งไว 200,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายชื่อถนน  ซอย  ชุมชนตาง ๆ  ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จํานวน 57 ปาย     

1. โครงการจัดซ้ือปายเตือนลูกศรไฟกระพริบสําหรับติดทายรถปฏิบัติงาน



รายละเอียดดังนี้ ขนาดปาย 0.30x0.60 เมตร  ความสูงของเสา 2.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1 หนา 5-8 โครงการท่ี 1) 

3.  โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเจาเงาะ ดานทิศใต(ชุมชนเจาเงาะ)

ตั้งไว 346,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเจาเงาะ  ดานทิศใต  โดยเริ่มจากถนนเจาเงาะ

ไปทางทิศใต  โดยทําการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 2.00 เมตร  ยาวประมาณ 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา  200.00  ตารางเมตร  พ้ืนทางเดิม บดอัดแนน  ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ พรอม

กอสราง  ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3  ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร ความยาวทอ

รวมบอ พักยาวประมาณ  100.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1 หนา 5-22 โครงการท่ี 53)

4.  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ตั้งแตประตูบริษัทอาดัมสไปถึงหลังโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ

ตั้งไว 208,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ตั้งแตประตูบริษัทอาดัมสไปถึงหลังโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ

ทอ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3   ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักยาวประมาณ 69.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) 

ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1 หนา 5-34 โครงการท่ี 97)

5. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2  ดานทิศตะวันออก  ซอยแยกท่ี 2 

(ชุมชนบานไผเกา) ตั้งไว 55,200บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนนศรีชมมอญ 2 ซอยแยกท่ี 2 ไปทางทิศตะวันออก    

ผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร  ยาวประมาณ  42.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 105.00 

ตารางเมตร  พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน  ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)
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(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1 หนา 5-27 โครงการท่ี 70)

6. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2 ดานทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี 1 ตรงขามมัสยิด 

(ชุมชนบานไผเกา) ตั้งไว 82,700บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสราง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนนศรีชมมอญ 2 ซอยแยกท่ี 1 ไปทางทิศตะวันออก    

ผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร  ยาวประมาณ  63.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา  157.50  ตารางเมตร  

พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน  ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน)

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1 หนา 5-27 โครงการท่ี 71)

7.  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1 ตั้งไว 35,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. เริ่มจากซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1 ไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจร

ค.ส.ล. กวาง 2.50  เมตร  ยาวประมาณ 24.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 60.00 

ตารางเมตร  พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน  ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 



(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1 หนา 5-16 โครงการท่ี 31)

8.  โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยแยกทางเขาโรงเรียนเทศบาล  (ดานทิศใต)

ตั้งไว 70,000บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง  2.50 เมตร  ยาวประมาณ  50.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.  ไมนอยกวา  125.00 ตารางเมตร พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1  หนา 5-31 

โครงการท่ี 82)

*****************************



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําป ๒๕๕๖ 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

 



ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 39,672,000                บาท

      1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 38,391,500                บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 12,966,000                บาท   แยกเปน

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน                              ตั้งไว 12,799,600                บาท   แยกเปน

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว 1,994,700                 บาท   

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล   รวมท้ังสิ้น  8  อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได   1,994,700 บาท    

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

ประเภท  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว 8,395,900              บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล รวมท้ังสิ้น 47 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,395,900  บาท

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 2,409,000    บาท   เพ่ือจายเปน

เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 67,200    บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  1  อัตรา      

 ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งไว 67,200    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  จํานวน 1 อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว 320,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล  ในอัตราเดือน 30,200   บาท 

จํานวน 5 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

เงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว 363,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล     จํานวน  5  อัตรา

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว 1,478,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานครูเทศบาล  จํานวน 39 อัตรา

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 77,600    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา  

ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  )

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 35,000                   บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน  4  อัตรา  

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)
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1.1.2 ลักษณะเงินคาจางประจํา ตั้งไว 166,400    บาท  แยกเปน

ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 156,900    บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินคาจางประจํา กองการศึกษา จํานวน1 อัตรา    

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )

ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 9,500    บาท   เพ่ือจายเปน

คาตอบแทนพิเศษ            ตั้งไว 9,500    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ   จํานวน 1 อัตรา

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  

1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไว 3,319,400    บาท  แยกเปน

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาลและท่ัวไป ตั้งไว 1,990,080    บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล พรอมท้ังเงินท่ีไดรับจากการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทน

ตามผลการประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีระดับดีข้ึนไป จํานวน ( 3% 

 -5%)   ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหนาท่ีใน งาน ผูดูแลเด็ก 7 อัตรา 

 งานผูชวยครู จํานวน 5  อัตรา งานครู (สอนเด็กอนุบาล) จํานวน 1  อัตรา งานพนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา 

งานผูชวยบรรณารักษ  จํานวน 1 อัตรา งานผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  จํานวน 1 อัตรา งานผูชวยเจาหนาท่ี

การเงินและบัญชี  จํานวน  2 อัตรา งานผูชวยนักวิชาการศึกษา  จํานวน1 อัตรา ผูชวยสันทนาการ จํานวน  1  อัตรา ผูชวย

เจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได1,546,080  บาท เงินอุดหนุนท่ัวไป 444,000 บาท  

 (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว 241,800                 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล พรอมท้ังเงินท่ีไดรับจากการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทน

ตามผลการประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีระดับดีข้ึนไป จํานวน ( 3% 

 - 5 %)  ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหนาท่ีงานผูชวยเจาหนาท่ีบัญชีและการเงิน 

จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  241,800  บาท (ปรากฎในแผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป (ภารโรง) ตั้งไว 66,700                   บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป (ภารโรง)  จํานวน 1 อัตรา โรงเรียนเทศบาลบานไผ ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป 66,700  บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 1,020,820    บาท   เพื่อจายเปน

เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ   ตั้งไว 885,220    บาท   

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได 771,220 บาท   

เงินอุดหนุนท่ัวไป  114,000  บาท (  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งไว 91,600    บาท   

(บุคลากรสนับสนุนการสอน)

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

หนวยงานกองการศึกษา

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามหนวยงาน



เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 91,600 บาท   

(  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
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เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางท่ัวไป ตั้งไว 44,000    บาท   

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางของเทศบาล (ภารโรง)ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    

44,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 16,455,300   บาท    แยกเปน

ประเภทคาตอบแทน ตั้งไวรวม 191,500   บาท    

1  คาตอบแทนประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตั้งไว 5,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนบุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีในการประเมินผลงานของพนักงานครู,พนักงานเทศบาล  

ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง ตามหนังสือ ท่ี มท0808.3/ว4231     

เดือนธันวาคม 2546 ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )

2   คาตอบแทน    ประเภท   คาเชาบาน ตั้งไว 36,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  ตั้งจายจากเงินรายได      

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

3  คาตอบแทน ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 15,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล     พนักงานครูเทศบาล 

 พนักงานจางและลูกจางประจํา ท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)        

4  คาตอบแทน   ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว 20,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิก  

ไดตาม   ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )      

5  คาตอบแทน   ประเภท  คาตอบแทน ตั้งไว 5,000    บาท

คณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบพนักงานครู

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน  ใหแกคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบในการสอบคัดเลือก

หรือคัดเลือกพนักงานใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  การโอนพนักงานครูเทศบาลสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษาท่ีวาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายกับการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ,ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549

พระราชกฤษฎีกา ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงาน การศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  

6.  คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตั้งไว 9,900                    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)        

7.  คาใชจายในการดําเนินการประเมินผลงานดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  

ตั้งไว 600                       บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการประเมินผลงานดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)
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8  คาตอบแทน  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว 100,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล   /    พนักงานจาง  และ 

ลูกจางประจําท่ีมี สิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )     

ประเภทคาใชสอย ตั้งไว 15,871,800   บาท    แยกเปน

1  คาใชสอย  ประเภท  ก. รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว 941,200    บาท

 1.1 เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ 386,800    บาท

                  1เพ่ือจายเปนคาบอกรับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพตาง ๆ      คาเย็บและเขาปกหนังสือ      คาจางเหมาบริการ คาจาง

แรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง และคาติดตั้งประปา,ติดตั้งไฟฟา, ติดตั้งโทรศัพทของกองการศึกษา              

โรงเรียนเทศบาล 2แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  

1.2  โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด ตั้งไว 316,800    บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล  2  แหง  จํานวน 2 คน และ     

ศูนยพัฒนา  เด็กเล็ก 2,3 จํานวน 2 คน  รวม  4  คน  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหาร ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

1.3โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

ตั้งไว 237,600    บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย   โรงเรียนเทศบาล ท้ัง  2  แหง   หองสมุดเทศบาล    

จํานวน  1  คน รวม 3 คน  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )       

2 คาใชสอย ประเภท ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตั้งไว 150,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆเชนเครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอ้ี เครื่องพิมพดีด รถยนต    

รถจักรยานยนต  ทีวี  วีดีโอ  เครื่องขยายเสียง  อาคารเรียน หองน้ํา หองสวม โรงอาหาร สนามกีฬา  เครื่องพิมพดีดไฟฟา   

ตูเย็น    ตูเก็บเอกสาร    วิทยุเทป    โทรศัพท  ฯลฯ     ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )   

3 คาใชสอย ประเภท ค.รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไวรวม 8,984,800    บาท

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการตาง ๆ      จํานวน  …..26.…  โครงการ  ดังตอไปนี้

1.โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน ตั้งไว 30,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา   ผูฝกสอน   คาชุดนักกีฬา   คาอาหารทําการนอกเวลา  คาพาหนะ       

คาเวชภัณฑ  คาวัสดุกีฬา  คาเชาท่ีพัก คาประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬาและเจาหนาท่ี คาใชจายในการเขาคาย  

เก็บตัวฝกซอมกีฬา ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     



งานกีฬาและนันทนาการ)  (จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2556-2558 ) ตามยุทธศาสตรท่ี   3.2     หนา 5-53  โครงการท่ี 2 )  

2.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคฯตั้งไว 80,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผูฝกสอน  คาชุดนักกีฬา     คาอาหาร   คาพาหนะ   คาเวชภัณฑ      

คาวัสดุกีฬา     คาเชาท่ีพัก   คาประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬาและเจาหนาท่ี คาน้ํามันเชื้อเพลิง  ฯลฯ 

  ตั้งจายจากเงินรายได      ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

 ( จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ .2556-2558 ) ตามยุทธศาสตร ท่ี 3.2   หนา 5 -53  โครงการท่ี 3 )

3.โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน(บุญกุมขาวใหญ) ต้ังไว 80,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา เชน คาพิธีการ คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ คาอุปกรณกีฬา คาอาหารทําการนอกเวลา     

คาวัสดุจัดทําสนามคาเชาและเตรียมสนาม  คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล คาของขวัญของรางวัล  คาตอบแทนกรรมการ 
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ตัดสินคาเชาเครื่องเสียง คาเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาชุดนักกีฬาสํารอง คาอาหารสําหรับนักกีฬาและเจาหนาท่ีจัดการแขงขัน ฯลฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ )  

 ( จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558 ) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2      หนา 5-53  โครงการท่ี  4 หนา  5-54  โครงการท่ี  23 )

4.โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ตั้งไว 50,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา  เชน  คาพิธีการ คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ คาอุปกรณกีฬา คาอาหารทําการนอกเวลา 

คาจัดทําสนาม คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล  คาของขวัญของรางวัล   คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเชาเครื่องเสียง       

คาเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาชุดนักกีฬาสํารอง  คาอาหารสําหรับนักกีฬาและเจาหนาท่ีจัดการ แขงขันฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ) 

5.โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส  ตั้งไว 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา  เชน คาพิธีการ คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ คาอุปกรณกีฬา คาอาหารทําการนอกเวลา 

คาวัสดุจัดทําสนามและเตรียมสนาม  คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาของขวัญของรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  

คาเชาเครื่องเสียงคาเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  น้ําแข็ง คาชุดนักกีฬา  คาอาหารสําหรับนักกีฬาและเจาหนาท่ีจัดการแขงขัน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ 2556 - 2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2    หนา   5.55    โครงการท่ี 15 )

6.  โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลชุมชน ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา เชนคาพิธีการ คาจัดสถานท่ี  คาวัสดุ  คาอุปกรณกีฬา คาอาหารทําการนอกเวลา 

คาวัสดุ จัดทําสนามคาเชาและเตรียมสนาม  คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล  คาของขวัญ ของรางวัล  คาตอบแทน

กรรมการตัดสินคาเชาเครื่องเสียง คาเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง    คาชุดนักกีฬา คาอาหารสําหรับนักกีฬา

และเจาหนาท่ีจัดการแขงขันฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2        หนา    5-55       โครงการท่ี 17

7.  โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไทคัพมหกรรมกีฬาทองถิ่นแหงประเทศไทย

ตั้งไว 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา เชนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ,ผูฝกสอนและผูควบคุม คาพิธีการ คาจัดสถานท่ี  

คาวัสดุ คาอุปกรณกีฬา คาวัสดุ จัดทําสนามคาเชาและเตรียมสนาม คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาของขวัญ   

ของรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสินเคาเชาเครื่องเสียง คาเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง  คาชุดนักกีฬา คาอาหารสําหรับนักกีฬา

และเจาหนาท่ีจัดการแขงขันฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2   หนา 5-55  โครงการท่ี 16

8.โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ตั้งไว 1,700,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา  เปนคาเครื่องไทยทาน  คาปจจัยถวายพระ  คาอาหารถวายพระ คาดอกไม    

ธูป  เทียน  คาเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติ และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในพิธีเปด -  ปด  และในวันงาน คามหรสพและ   

คาเงินสนับสนุน คาเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาวัสดุ และหรือคาจางตกแตงสถานท่ี  

ตกแตงรถยนตแสดง ในขบวนแหตลอดจนคารื้อถอน      คาวัสดุหรือคาเชาและหรือคาจางทําของท่ีเปนองคประกอบสําคัญ 

ของงานนั้น ๆเชน คาตนเทียนในงาน ประเพณีแหเทียนพรรษา     คาจัดพิมพหนังสือสวดมนต   คากระทงในงานประเพณี 

ลอยกระทง     คาเชาเตนท    คาเชาอุปกรณไฟฟา    เวทีและเครื่องเสียง    คาเชาสถานท่ีจัดงาน   คาใชจายในการประกวดหรือ 

แขงขันตาง ๆ   (ท่ีไมใชการแขงขันกีฬา)    คาใชจายระหวางจัดงานเปน คากระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาใชโทรศัพท  และ 

คาเชาอุปกรณโทรศัพทตลอดระยะเวลาท่ีจัดงานนอกสถานท่ี คาแตงตัวสาวงาม เขารวมขบวนแห และรวมประกวดในงาน 

เทศกาลไหม,  บุญกุมขาวใหญ  คาวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ   ตามโครงการดังตอไปนี้

1.   โครงการจัดงานวันปใหม 4.   โครงการจัดงานวันลอยกระทง    

                       2.   โครงการจัดงานวันสงกรานต    5.  โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ

                       3.   โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา    
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ตั้งจายจากเงินรายได      (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน ) 

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี3.3หนา 5-63  โครงการท่ี 4 )      

9.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 100,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาพิธีการ  คาจัดสถานท่ี  คาวัสดุ   คาอาหาร   คาเครื่องดื่ม    น้ําดื่ม    น้ําแข็ง    คาของขวัญของรางวัล    

คาเชาเครื่องเสียง  คามหรสพ  คาตกแตงสถานท่ี คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาอาหารทําการนอกเวลา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได    

(  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ) (  จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.2556-2558 ) 

ตามยุทธศาสตรท่ี 3.3  หนา  5-63  โครงการท่ี  6 )

10.  โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตั้งไว 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมายานพาหนะ    คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ    คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ     คาอาหาร

คาใบประกาศนียบัตร     คาเชาอุปกรณตาง  ๆ    และเครื่องดื่ม    คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม  คาเชาท่ีพัก  คาวัสดุ

 สํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารวมโครงการ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 งานการศึกษาไมกําหนดระดับ ) (  จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 2.4  หนา 5 - 45  โครงการท่ี  1)

11.โครงการสงเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาลเขารวมแขงขันกีฬา ตั้งไว 10,000    บาท

เพ่ือจายคาใชจายคาชุดนักกีฬา  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาเวชภัณฑ  คาวัสดุกีฬา  คาเชาเหมารถ คาพาหนะ

คาอาหารทําการนอกเวลา ในการสงพนักงานเทศบาลพนักงานครู พนักงานจางและลูกจาง เขารวมแขงขันกีฬาของหนวยงานภาครัฐ  

และเอกชนจัดการแขงขันข้ึน ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ)

  (จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร ท่ี 3.2  หนา 5-55  โครงการท่ี 14 )

12.โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ       ตั้งไว 400,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณ   

คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม  การประชุมชี้แจงตางๆ   ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาและ   

การทัศนศึกษาดูงานในประเทศ     สําหรับพนักงานครูเทศบาล  พนักงานจาง  ขาราชการครูในทองถ่ิน       

คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารศูนยฯ กรรมการชุมชนฝายการศึกษา และเจาหนาท่ี ตลอดจนสมาชิกสภา 

เทศบาลและผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาคาจางเหมายานพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยง และคาจาง 

เหมาจัดทําอาหาร  อาหารวาง  น้ําดื่ม  สําหรับผูเขารวมโครงการ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผน 

งานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) ( จากแผนพัฒนาสามป  (  พ.ศ.2556-2558 )   



ตามยุทธศาสตรท่ี 7.2  หนา  5-91   โครงการท่ี   8 )

13.โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ ตั้งไว 200,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการ วัสดุผลิตสื่อ เงินรางวัล ของรางวัลคาดอกไม   

ธูปเทียน คาพิธีการ คาใบ ประกาศนียบัตรคาเชาอุปกรณตางๆ ฯลฯ เปนคาเงินรางวัล การประกวด กิจกรรมตางๆ เชนกิจกรรมการ 

กลาวสุนทรพจนการประกวดเลานิทานการประกวดรองเพลง การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ คาจางเหมาเวทีเครื่องเสียง

คาจางเหมาประดับตกแตงรานนิทรรศการ เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ)

(จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.  2556-2558 )  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.1   หนา  5-51   โครงการท่ี  7 )

14.  โครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่งพ่ิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณ คาอาหาร

และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม และประชุมชี้แจงตาง ๆ คาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการ คาจางเหมาบริการตาง ๆ

คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาจางเหมายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาท่ีพัก  สําหรับนักเรียนและพนักงานครู พนักงานเทศบาล
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และสมทบโครงการฯ 10 %  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.3  หนา 5-63  โครงการท่ี   5

15.โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว 30,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด โรงเรียน ๆ ละ 10,000  บาท จํานวน 2 แหง รวม 20,000 บาท

คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใบประกาศนียบัตร  คาจางเหมา คาอาหารและเครื่องดื่ม

คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล  คาวัสดุในการฝกอบรม/การจัดกิจกรรม/รณรงคตอตานยาเสพติด

คาพัฒนาเจาหนาท่ีทองถ่ินท่ีมีโรงเรียนในสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ละ 1 คน ๆละ 2,000  บาทและคาพัฒนาครูแกนนํา

ของโรงเรียนทองถ่ิน โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000  บาท  จํานวน  2  โรงเรียน รวม 6,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

 (ปรากฎในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556-2558)

  ตามยุทธศาสตรท่ี   2.3       หนา    5-44     โครงการท่ี     1     )

(จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

16.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา  ตั้งไว 200,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ   การเรียน   การสอน  และนวัตกรรมทางการศึกษา   

คาจางเหมาบริการ      คาวัสดุโฆษณาเผยแพร      คาจางเหมายานพาหนะ       คาเบี้ยเลี้ยง        คาเชาท่ีพักสําหรับนักเรียน    

และพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา    พนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลสามัญ   

ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามป (2556-2558)

 ตามยุทธศาสตรท่ี  4.1   หนา  5-67  โครงการท่ี  3  )  

17.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งไว 1,754,600    บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทุกคน  (เงินอุดหนุน  อนุบาล-ป.6,  

เงินรายได  ม.1 - ม.3 )  ภาคเรียนท่ี  2/2555   จํานวน   140  วัน    และภาคเรียนท่ี 1/2556  จํานวน  120   วัน   ตั้งจายจาก    

เงินรายได 284,000 บาท เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,470,600 บาท(ปรากฎในแผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  ตามหนังสือสั่งการ  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.3 / ว 1522  ลว  11  มิถุนายน  2555     

(จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2556  - 2558 )  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนา  5-54  โครงการท่ี  7 )

18.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. ตั้งไว 2,881,100    บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 260 วัน สําหรับเด็กเล็กถึง   

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6ภาคเรียนท่ี 2 / 2555 จํานวน  140วัน ภาคเรียนท่ี 1/2556  จํานวน 120 วัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

 (ปรากฎในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษาตามหนังสือ สั่งการ ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.3 / ว 1522  

   ลว  11   มิถุนายน  2555 (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2   หนา  5-54  โครงการท่ี  8 )  

19.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 584,100    บาท

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน   และประถมศึกษา  

 ตามหนังสือสั่งการ   ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.3/ว1522  ลว 11  มิถุนายน  2555    (จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2556 - 2558 ) 

 ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนา  5-54 โครงการท่ี  9 )

20.โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี ภาคฤดูรอน ตั้งไว 30,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาพิธีการ คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ คารับรอง  คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง เครื่องดื่ม คาอาหารถวายพระสงฆ  และ  

สามเณรออกโครงการ คาปจจัย คาเครื่องไทยธรรม ดอกไมธูปเทียน คาตอบแทนพระวิทยากร พระพ่ีเลี้ยง คาเสื้อนาคเณร     

คาน้ําปานะ คาน้ํา คากระแสไฟฟาบํารุงวัด คาหนังสือสวดมนต  คาเกียรติบัตร  คาเชาเครื่องเสียง  คามหรสพ  และอ่ืน ๆ       

ท่ีเก่ียวของ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ )     

(จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 )  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.3  หนา  5-63  โครงการท่ี  7 )
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21.โครงการบัณฑิตนอย ตั้งไว 50,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเปนคาเชาชุดครุย  คาเกียรติบัตรคาสถานท่ี  คาจัดทําเวที  ซุม  คาดอกไม  คาน้ํา  คาอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียน 

และประถมศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.2  หนา 5-74 โครงการท่ี  3 )

22.  โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งไว 100,000                 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณตาง ๆ ครุภัณฑท่ีใชในการจัดตั้งศูนยการเรียนรู คาจางเหมาตกแตงภายนอก

และภายในศูนยการเรียนรู เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ)

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)ตามยุทธศาสตรท่ี 1.1  หนา 5-5  โครงการท่ี  5)

23.โครงการคายพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว 40,000   บาท

กาวสูประชาคมอาเซียน

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาพิมพเอกสาร  สิ่งตีพิมพ คาอาหาร  อาหารวาง เครื่องดื่ม คาเชาเหมารถ 

คาเชาท่ีพัก คาอาหารทําการนอกเวลาฯลฯตามโครงการคายพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชนกาวสูประชาคมอาเซียน

คาใชจายสําหรับคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคลากรกองการศึกษา ฯลฯ เขารวมประชุม อบรม สัมมนา 

ทัศนศึกษาดูงานในท่ีตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ)

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)ตามยุทธศาสตรท่ี 1.1  หนา 5-5  โครงการท่ี  5)

24.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสูประชาคมอาเซียน ตั้งไว 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณอาหารและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม และประชุมชี้แจงตาง ๆ คาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ การเรียน 

การสอนและนวัตกรรม ทางการศึกษา คาจางเหมาบริการ คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาจางเหมายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก 

สําหรับนักเรียน และพนักงานครู พนักงานเทศบาล และบุคลากรท่ีเก่ียวของ ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)ตามยุทธศาสตรท่ี 3.1  หนา 5-52  โครงการท่ี  9)

 



25. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งไว 10,000                   บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูประเมินคุณภาพการศึกษา คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ

คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรมการประชุมชี้แจงตาง ๆ

คาของรางวัล  ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)ตามยุทธศาสตรท่ี 4.2  หนา 5-74  โครงการท่ี  4)

26.  โครงการขยายช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด

เทศบาลเมืองบานไผ ตั้งไว 300,000                 บาท

เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน  คาหนังสือเรียน  คาอุปกรณการเรียน  คาพัฒนาศักยภาพผูเรียน   คาวัสดุ 

คาดําเนินการท่ีเก่ียวของในการเตรียมความพรอม   ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

4  คาใชสอย   ประเภท   ง.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ    

ตั้งไวรวม 5,795,800    บาท

 -รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

ตั้งไว 150,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     เชน    คาพาหนะ    เดินทาง     คาเบี้ยเลี้ยง      

คาเชาท่ีพัก  คาลงทะเบียนคาธรรมเนียมอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการใหแก พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและ   
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ลูกจางประจําท่ีไดรับคําสั่ง ใหเดินทางไปราชการ    ตั้งจายจากเงินรายได     (  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

 -โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไวรวม 5,645,800    บาท

1.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ตั้งไว 2,506,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน   ตามโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน  

สังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุนท่ัวไป อนุบาล-ป.6, เงินรายได ระดับมัธยมศึกษา )  ของจํานวนเด็กนักเรียน  ณ  10   มิถุนายน  2555  

จํานวน 200  วัน อัตราคนละ 13 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 2,100,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 405,600 บาท 

(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1522  

ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนา 5-53 โครงการท่ี 5 )  

2.โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย ตั้งไว 1,084,800    บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน  ตามโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก    

ปฐมวัยท้ังสามศูนย    ของจํานวนเด็กนักเรียนท้ังหมด   จํานวน   280 วัน  อัตราคนละ 13 บาท ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2555      

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอน วัยเรียนและประถมศึกษา) 

ตามหนังสือสั่งการ  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1522  ลงวันท่ี 11  มิถุนายน 2555  

( จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนา 5-55 โครงการท่ี  26 )

3.  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ตั้งไว 40,000    บาท

ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง

เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการจัดฝกอบรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เชน คาวัสดุสํานักงานและคาใชจายในการ

จัดทําหลักสูตรคาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน

วิทยากรในการฝกอบรม การประชุมชี้แจงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา สําหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง

เจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาคาจางเหมายานพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ สําหรับโรงเรียน

ท้ัง 2 แหงๆ ละ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ) ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท0893.3/ว1522 

ลงวันท่ี 11  มิถุนายน 2555  (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 4.2 หนา 5-74 โครงการท่ี 2)

(จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

4.  โครงการคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ    

จํานวน 2 แหง ตั้งไว 33,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับโรงเรียนเทศบาล

ท้ัง 2 แหง ระบบ ADSL  โรงเรียนละ9,600 บาท  ระบบ Wifi  โรงเรียนละ 7,200 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน  และประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1522 

ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2555จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี  4.1  หนา 5-71  โครงการท่ี  33

(จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

5. โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  

จํานวน 2 แหง ตั้งไว 108,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 คนละ 3,000  บาท จํานวน 36 คน เพ่ือใชจายเปน คาเชาท่ีพัก คาเบี้ยเลี้ยง  คาลงทะเบียนการอบรม 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการครู  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

 (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1522 

 ลงวันท่ี  20  มิถุนายน  2554  (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี  4.1   หนา  5-72      โครงการท่ี 34
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(จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

6. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  

เทศบาลฯจํานวน 3 แหง ตั้งไว 33,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คนละ 1,000  บาท จํานวน 11 คน เพ่ือใชจายเปน คาเชาท่ีพัก   คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียนการอบรม คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของผูดูแลเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได 22,000 บาท

(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด

 ท่ี มท 0893.3/ว1522  ลงวันท่ี 11  มิถุนายน 2555(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) 

ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-72   โครงการท่ี 35)

(จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

7.  โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

จํานวน 2 แหง ตั้งไว 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาพัฒนาหองสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง แหงละ  75,000  บาท  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ )                                                              

ตามหนังสือสั่งการ  ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0893.3/ว1522  ลงวันท่ี  11  มิถุนายน  2555  (จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556-2558)

ตามยุทธศาสตรท่ี  4.1     หนา   5-72       โครงการท่ี 36      )

(จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

8.   โครงการคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน



สังกัดเทศบาล  จํานวน  2  แหง ตั้งไว 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับเปนฐานในการ

จัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินโรงเรียนละ 20,000  บาท จํานวน 2 แหง 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผน งานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   )

ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0893.3/ว1522  ลงวันท่ี  11  มิถุนายน  2555  (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ตามยุทธศาสตร  ท่ี  4.1    หนา  5-72  โครงการท่ี 37    )

(จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

9. โครงการคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD) ร.ร.ท.1/ ท.2 ตั้งไว 1,300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ

และโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลฯ  จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1522 ลงวันท่ี 11  มิถุนายน 2555

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.2     หนา 5-74     โครงการท่ี5 )

(จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

10.  โครงการคาใชจายในการสงเสริม อปท. ท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

ระดับสถานศึกษาในสังกัดฯ ตั้งไว 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อปท.ท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน ระดับสถานศึกษาในสังกัดฯ

สําหรับอปท. 1 แหง  100,000  บาท สําหรับ โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 200,000  บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผน งานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   )

ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0893.3/ว1522  ลงวันท่ี  11  มิถุนายน  2555  (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ตามยุทธศาสตร  ท่ี  4.2    หนา  5-72  โครงการท่ี 38    )
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(จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

11.  โครงการคาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ของอปท

ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ของ อปท.  จํานวน เงิน  50,000  บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผน งานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0893.3/ว1522  ลงวันท่ี  11  มิถุนายน  2555  (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ตามยุทธศาสตร  ท่ี  4.1   หนา  5-72  โครงการท่ี 39    )

(จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

คาวัสดุ ตั้งไวรวม 392,000   บาท    

1    ประเภท   คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 45,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน   ตางๆ เชน  กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว  ผงหมึก  ผงแมเหล็ก  กระดาษถาย   

เอกสาร  กระดาษตอเนื่อง กระดาษไข แฟมเอกสาร  กระดาษไขคอมพิวเตอร  ดินสอ  ปากกา  ชอลก  ยางลบ   ไมบรรทัด         

น้ํายาลบคําผิด   น้ํายาลบไข   ลวดเสียบ     คลิบดํา     กรรไกร     มีดคัตเตอร   ใบมีดคัตเตอร    กาวหลอด   ผาหมึกพิมพดีด      

เทปพีวีซีใส  กระดาษคารบอน  ตรายาง  ซอง   ลวดเย็บกระดาษ  แฟม  สมุดบัญชี   แบบพิมพ     ธงชาติ  สิ่งพิมพท่ีไดจาก  

การซื้อหรือจางพิมพ  หนังสือหองสมุด     คูมือครู     แผนการสอน    ซองใชในการบรรจุหีบหอ   น้ํามันไข   ข้ีผึ้ง   ขาตั้ง   

(กระดานดํา) ไมถูพ้ืน  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี  พระบรมฉายาลักษณ  กระดาน 

ดํารวมถึงกระดานไวทบอรด แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน  พรม  (ตอผืน) นาฬิกาตั้ง หรือแขวน

 เครื่องคํานวณเลขพระพุทธรูป แจกัน พานดอกไม  พานพุม  เชิงเทียน  กระถางธูป พระบรมรูปจําลอง แผงก้ัน 

หอง   กระเปา    คาถายเอกสาร   น้ําดื่มรวมท้ังแบบพิมพตางๆ เอกสารท่ีใชในชั้นเรียน เชน  

คาถายแบบพิมพอาคารสําหรับปฎิบัติงานในกองการศึกษา   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ฯลฯ

  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

2   ประเภท   คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ     ตั้งไว 10,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ    เชน    คาหลอดไฟฟา   สวิทซไฟฟา   สายไฟฟา   หมอแปลงไฟฟา   ลําโพง      

ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  เทปพันสายไฟฟา   ปลั๊กไฟฟา  โคมไฟฟา  ฯลฯ สําหรับกองการศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และโรงเรียนเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)       

3  ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 5,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน แปรง  ไมกวาด  ผาปูท่ีนอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผาหม  ผาปูโตะ      

ถวยชาม  ชอนสอม   แกวน้ํา  จานรอง   กระจกเงา    ถาด    ท่ีนอน    มีด    หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา   กระติกน้ํา    

รอนไฟฟากระติกน้ําแข็ง ถังแกส น้ํายาลางจาน  ผงซักฟอก   น้ํายาเช็ดกระจก    สเปรยปรับอากาศ   ไมถูพ้ืน    ถังขยะ  

ฯลฯ   สําหรับกองการศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผน 

งานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )      

4   ประเภท   คาวัสดุกอสราง                                        ตั้งไว 5,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อไมตางๆ น้ํามันทาไม  ทินเนอร   สี   หิน  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  ปูนขาว  ทราย  อิฐหรือซีเมนต     

บล็อก  ตะปู  ฆอน  คีม ชะแลง  จอบ  เสียม  เลื่อย  ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอ  ตาง ๆ โถสวม  อางลางมือ วัสดุกอสราง     

อ่ืน ๆ สําหรับซอมแซมศูนยเยาวชนเทศบาล    สนามกีฬาและใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนเทศบาล  เชน  ซอมแซม   

หองน้ํา      หองสวม      ทางเดินเทารองระบายน้ํา      สนามกีฬา      สนามเด็กเลน ฯลฯ     ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

5 ประเภท   คาวัสดุยานพาหนะและขนสง          ตั้งไว 40,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่  ยางนอก   ยางใน   เพลา   สายไมล    ตลับลูกปน  น้ํามันเบรค หัวเทียน นอต และ สกรู     
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กระจกมองขาง     หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต    ฟลมกรองแสง ไฟถอย ไมปดน้ําฝน กุญแจตางๆ ไสกรองน้ํามันเครื่อง        

ไฟเลี้ยว ไสกรองน้ํามันเบนซิน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

6  ประเภท   คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว 150,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง  น้ํามัน 2 ที ถาน แกสหุงตม    

ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

7  ประเภท   คาวัสดุการเกษตร                           ตั้งไว 10,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตรสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   เชน   บัวรดน้ํา  สปริงเกอร   คราด   ชอนพรวนดิน       

สอมพรวนดิน  ยากําจัดแมลง   ดินดํา  ดินเกษตร  ไมดอกไมประดับ ไมยืนตน  ปุยคอก  ปุยเคมี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  )

8  ประเภท   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร          ตั้งไว 5,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรสําหรับกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลท้ัง 2 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            

 3 แหงเชน โปสเตอร โฟมมวนวีดีโอ  มวนเทป  ปายนิเทศ ปายคัตเอาท  กระดาษเขียนโปสเตอร  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ     

วีดีโอเทป   แผนซีดี   พูกันและสี   ฟลม   รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง  อัด   ขยาย  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 



9  ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร                         ตั้งไว 15,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  แผนวงจรอีเล็กทรอนิค  หัวพิมพหรือแถบพิมพ   

เครื่องอานและบันทึกขอมูล หมึกพิมพ หมึกเติมของเครื่องพิมพและโปรแกรมตาง ๆฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )

10  ประเภท   คาวัสดุกีฬา                       ตั้งไว 52,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬาสําหรับศูนยกีฬาชุมชน จํานวน 26 ชุมชน โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  เชน          

คาหวงยาง  คาลูกฟุตบอล  ลูกปงปอง  ไมตีปงปอง ลูกแชรบอล ไมแบดมินตัน  ลูกแบตมินตัน  ไมเทนนิส   ลูกเทนนิส            

เชือกกระโดด  ตะกรอตาขายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุมน้ําหนัก  เสาตาขายกีฬา  หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก      

ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได     (ปรากฏในแผนงานการศึกษา       งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  

11  ประเภท    คาวัสดุหองสมุดเทศบาล                   ตั้งไว 15,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ หนังสือ  สิ่งพิมพ วารสาร นิตยสาร สารานุกรม พจนานุกรม แผนท่ี แผน CD/DVD  

สําหรับหองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ ฯลฯ จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานการศึกษาไมกําหนดระดับ)    

12  ประเภท  คาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนชาย , หญิง เสื้อ  กางเกง   ผาชุดกีฬา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา    

เข็มขัด  หมวก  ผาผูกคอ เครื่องแตงกาย ชุดการแสดงละคร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา )

 หมวดคาสาธารณูปโภค                    ตั้งไวรวม 375,000      บาท    

1  ประเภท   คาน้ําประปา                               ตั้งไว 150,000   บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล     ตั้งจายจากเงินรายได       

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

2 ประเภท    คาไฟฟา                                      ตั้งไว 200,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   และโรงเรียนเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

3  ประเภท  คาบริการดานโทรคมนาคม                                      ตั้งไว 10,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต   ตามโครงการเครือขาย Internet  ตามหนังสือ 
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ท่ี มท 0808.3/ว 2351   ลงวันท่ี 10 ก.ค. 46 ขอ 7.2 คาสื่อสารผานดาวเทียมและคาสื่อสารอ่ืน ๆ และใหหมายความรวมถึง 

คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ     การใชบริการ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆ      

ท่ีตองนํามาตั้งงบประมาณ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา) 

4   ประเภท   คาโทรศัพท                                 ตั้งไว 15,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทใหกองการศึกษา   โรงเรียนเทศบาล    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและหองสมุด    ตั้งจายจาก   

เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

หมวดเงินอุดหนุน                       ตั้งไวรวม 5,275,800   บาท    

1   ประเภท   เงินอุดหนุนการกีฬา                            ตั้งไว 110,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา        ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

ใหกับเทศบาล เจาภาพท่ีจัดการแขงขัน จํานวน 30,000 บาท อุดหนุนอําเภอบานไผในการแขงขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท     

อุดหนุนชมรมแอโรบิคฯจํานวน 10ชมรมๆละ 5,000 บาท  เปนเงิน 50,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     

 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)จากแผนพัฒนา สามป

(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนา 5-54 โครงการท่ี 10 ) (จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

2   ประเภท   เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ตั้งไว 450,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสงเสริมการจัดกิจกรรม  เพ่ืออนุรักษประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ินของสภาวัฒนธรรม

อําเภอบานไผ  และอุดหนุนอําเภอบานไผในการจัดขบวนแหเขารวมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด  

จังหวัดขอนแกนอุดหนุนอําเภอบานไผในการจัดงานประเพณีกินเจใหพุทธญาณสมาคม และมูลนิธิบานไผการกุศลสงเคราะห 

1.  สภาวัฒนธรรมอําเภอบานไผ                                                                    จํานวน      จํานวน 40,000                    บาท

 2.  งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน   จํานวน  50,000                    บาท

3.   งานบุญกุมขาวใหญอําเภอบานไผ จํานวน 80,000                    บาท

4.   บุญตะไลยักษบานหนองลุมพุก จํานวน 50,000                    บาท

5.   บุญบั้งไฟบานเก้ิง จํานวน 100,000                  บาท

6.   งานประเพณีกินเจอําเภอบานไผ จํานวน 50,000                    บาท

7.  อุดหนุนวัดท่ีเทศบาลเปนเจาภาพทอดกฐิน จํานวน 30,000                    บาท

8.  โครงการประเพณีสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี - จํานวน 50,000                    บาท

    ศิลปะวัฒนธรรมของชาวอําเภอบานไผ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ)

(จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2556-2558 ) ตามยุทธศาสตรท่ี  3.3  หนา  5-63 โครงการท่ี 8 )(จะดําเนินการไดตอเม่ือ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

3    ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ               ตั้งไว 270,000    บาท

เพ่ือเปนเงินอุดหนุนกิจการศาสนาใหวัดในเขตเทศบาล  เปนคาใชจายในการสงเสริมพระพุทธศาสนา

เพ่ือบํารุง และอนุรักษประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานโบราณวัตถุ ศาสนสถานใหคงอยูสืบตอไป ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ)  

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท
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จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

( จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2556-2558 )  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.3  หนา  5-63  โครงการท่ี  9  ) 

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

4    ประเภท  เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด  สพฐ.               

ตั้งไว 4,115,800   บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อขาวสารอาหารแหงและอาหารสดสําหรับใชประกอบอาหาร คาจางเหมาผูประกอบอาหาร   

8.  วัดปาสุมนามัย

9.  วัดจันทรประสิทธิ์

3.  วัดเอ่ียมไพบูลย

5.  วัดปาชัยวารินทร

6.  วัดโพธิ์ศิริโสภณ

7.  วัดนันทพิมพาราม

4.  วัดโพธิ์ชัย

2.  วัดศรีบุญเรือง

1.  วัดคุมจัดสรร



กลางวัน      ตามโครงการอาหารกลางวัน    สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  8 โรง ไดแก โรงเรียนบานไผแสงทอง   

ประชาสรรค  ,โรงเรียนหนองลุมพุก  , โรงเรียนบานไผประถมศึกษา (ขก 10) ,  โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ ,  โรงเรียน       

บานไผยิ่งยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบานไผ, โรงเรียนบานเก้ิง จํานวน 200 วัน ตามจํานวน

เด็กนักเรียน ขอมูล  ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน 2555 สําหรับเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (100%) อัตราคนละ 13 บาท

ตามหนังสือกรมการปกครอง ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.3/ว1522   ลงวันท่ี  11  มิถุนายน  2555    ตั้งจายจากเงิน   

อุดหนุนกรณีท่ัวไป ( ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน    

และประถมศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2556-2558 ) ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนา 5-54 โครงการท่ี  11  )  

5    โครงการอุดหนุนเจาภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          

ตั้งไว 10,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสงเสริมการศึกษาใหกับหนวยงานท่ีเปนเจาภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 

เก่ียวกับการศึกษา )(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1หนา 5-67 โครงการท่ี 4 )

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

6  โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือทองถิ่น ตั้งไว 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมนุมลูกเสือทองถ่ินท่ีเปนเจาภาพ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558 ) 

ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-67 โครงการท่ี 5 )

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

7.ประเภทเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งไว 300,000   บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  ในการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง 

คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนและกองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏใน  

แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  จากแผนพัฒนาสามป    (พ.ศ. 2556-2558  )    

ตามยุทธศาสตรท่ี  4.2  หนา   5-74  โครงการท่ี  1  )

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)
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2.    รายจายเพื่อการลงทุน                  ตั้งไวรวม 1,280,500   บาท    

หมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  

คาครุภัณฑ   ตั้งไวรวม 640,500   บาท    

ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไวรวม 324,500   บาท    

 -โครงการจัดซ้ือโตะครู ระดับ 3-6จํานวน 11ชุด ตั้งไว 49,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ี ครู ระดับ 3-6  จํานวน  11 ชุด   เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎ

 ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-65 โครงการท่ี 1       

 - โครงการจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ช้ัน  จํานวน 4 ตู ตั้งไว 14,000                   บาท

กองการศึกษา,โรงเรียนเทศบาล2ฯ

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 4 ตู  สําหรับกองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-65 โครงการท่ี 1       

 -  โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งชนิดแขวน  ขนาด 18,000 บีทียู 6 เครื่อง

ตั้งไว 170,400                 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งชนิดแขวน 18,000 บีทียู 6 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-65 โครงการท่ี 1       

 - โครงการจัดซ้ือโตะอาหารพรอมเกาอ้ี 20 ชุด ตั้งไว 80,000                   บาท

โรงเรียนเทศบาลบานไผ,โรงเรียนเทศบาล2ฯ

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอ้ี จํานวน 20 ชุด    สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ และโรงเรียนเทศบาล2ฯ

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )

 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-65 โครงการท่ี 1     

 - โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก  จํานวน 1 ชุด ตั้งไว 10,600                   บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย เบาะยาว 1 ตัว เบาะเดี่ยว 2 ตัว สําหรับกองการศึกษา

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

  

ประเภท  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไวรวม 10,000                     บาท    

 - โครงการจัดซ้ือกลองดิจิตอล ตั้งไว 10,000                   บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อกลองถายรูปดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-65 โครงการท่ี 1       
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ประเภท   ครุภัณฑการศึกษา ตั้งไวรวม 257,500                   บาท    

 - โครงการจัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ ตั้งไว 60,000                     บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ีนักเรียน จํานวน 60 ชุด    สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ  

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา )       

 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-65โครงการท่ี 1



 - โครงการจัดซ้ือโตะ-เกาอ้ีนักเรียนขาเหล็ก จํานวน 50 ชุด ตั้งไว 60,000                   บาท

โรงเรียนเทศบาลบานไผ

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ีนักเรียน ขาเหล็ก จํานวน 50 ชุด    สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ 

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) 

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-65 โครงการท่ี 1     

 - โครงการจัดซ้ือโตะหมูอนุบาล จํานวน 15 ชุด ตั้งไว 37,500                   บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูอนุบาล จํานวน  15 ชุด   สําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แหง

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) 

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-66 โครงการท่ี 1     

 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑหองสมุดโรงเรียน ตั้งไวรวม 100,000                 บาท

 จัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ี อานหนังสือ ชนิด 4 คน ตั้งไว 32,000                   บาท

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะอานหนังสือ ชนิด 4 คน  จํานวน  4  ชุด  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา )       

 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-69 โครงการท่ี 19

จัดซ้ือเคานเตอรรับ - จาย หนังสือ ตั้งไว 15,000                   บาท

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคานเตอรรับ-จาย หนังสือ จํานวน 1 ชุด  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา )       

 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-69 โครงการท่ี 19

จัดซ้ือแทนตั้งแสดงหนังสือบนโตะแบบหมุนได ตั้งไว 6,300                    บาท

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อแทนตั้งแสดงหนังสือบนโตะแบบหมุนได ขนาด 4 ชอง   จํานวน 3 อัน 

 สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา )

 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-69 โครงการท่ี 19

จัดซ้ือไมหนีบหนังสือพิมพพรอมขาตั้ง ตั้งไว 1,000                    บาท

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อไมหนีบหนังสือพิมพ  จํานวน 1 อัน  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา )  

 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-69 โครงการท่ี 19
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จัดซ้ือช้ันวางหนังสือ ตั้งไว 45,700                   บาท

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ ขนาดกวางไมนอยกวา 180 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 196 ซม. จํานวน 3 อัน 

 สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา )

 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-69 โครงการท่ี 19

ประเภท   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไวรวม 12,500                     บาท    

 - โครงการจัดซ้ือโทรโขง จํานวน 5 ตัว ตั้งไว 12,500                   บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโทรโขง  จํานวน  5  ตัว   สําหรับ โรงเรียนในสังกัดและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แหง

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) 

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-66 โครงการท่ี 1     

ประเภท   ครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไวรวม 36,000                   บาท

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น   จํานวน  9  เครื่อง ตั้งไว 36,000                   บาท

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  ชนิดบรรจุขวด จํานวน 1 กอก

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี  7.3  หนา  5-103   โครงการท่ี  51)

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 640,000   บาท

 - โครงการกอสรางพื้นพรอมทอระบายน้ํา คสล.และบอทราย ตั้งไว 540,000   บาท

สําหรับเครื่องเลนเด็กโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ

เพ่ือจายเปนคากอสรางพ้ืนพรอมทอระบายน้ํา คสล.และบอทราย สําหรับเครื่องเลนเด็กโรงเรียนเทศบาลอนุบาลสาธิตฯ   

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ ) 

 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5-102โครงการท่ี 46

 - โครงการสรางอางลางมือ ลางหนา 10 หัวกอก ตั้งไว 100,000                 บาท

สําหรับโรงเรียนเทศบาล2อนุบาลสาธิตฯ

เพ่ือจายเปนคาสรางอางลางมือ ลางหนา 10 หัวกอก ขนาดความยาวกวาง 80 ซม.ความยาว 6 เมตร และความสูง 80 ซม.

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ)

 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1 หนา 5-36โครงการท่ี 104

*****************************



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําป ๒๕๕๖ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 22,436,200    บาท

1 รายจายประจํา ตั้งไวรวม 19,469,000    บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 6,016,200    บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว 3,211,300    บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,974,700    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  10  อัตรา  ตั้งจายจากเงิน 

รายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข    เปนเงิน  2,352,944  บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน 244,224 บาท   แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  377,532 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 236,600    บาท

 -เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 67,200    บาท

เพ่ือจายเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในอัตราเงินเดือนละ 5,600  บาท

จํานวน  1  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข) 

 -เงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ตั้งไว 42,000    บาท

เพ่ือจายเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล   ท่ีมีสิทธิตามระเบียบฯ     อัตราเดือนละ   3,500 บาท

จํานวน 1อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข)

 -เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
ตั้งไว 12,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขตามหนังสือจังหวัด

ขอนแกน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0819.2/5103 ลงวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2549  ไดสงประกาศ ก.ท.จ.ขอนแกน

เรื่อง กําหนดใหพนักงานเทศบาลไดรับ เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข)

 -คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น      ตั้งไว 67,200    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล อัตราเดือนละ  5,600  บาท  จํานวน 1 อัตรา

ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข)

 -เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ  ตั้งไว 26,400    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข 18,000บาท  และแผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  8,400  บาท) 

 - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 2,600 บาท

เพ่ือใชจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน 

สาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  2,600  บาท )
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 - เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว 19,200 บาท

เพ่ือใชจายเปนเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจายควบคูกับเงินเดือน เชน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  

ตั้งจายจากเงินรายได  ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล )

หนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามหนวยงาน



1.1.2 ลักษณะเงินคาจางประจํา ตั้งไว 2,804,900    บาท

ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 2,735,300    บาท

เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน    17   อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

งานรักษาความสะอาด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 69,600    บาท

ตั้งไว 25,600    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา  จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )

 -เงินคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว 44,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําในกรณีเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับ จํานวน  7  อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไวรวม 1,238,600    บาท

ประเภทเงินคาจางช่ัวคราว   ตั้งไว 911,600    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาลท่ีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ พรอมท้ังเงินท่ีไดรับจาก

การพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางท่ีมีผล

การปฏิบัติงานท่ีมีระดับดีข้ึนไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนั้นตามประกาศคณะกรรม 

การฯ พนักจางตามภารกิจ  7  อัตรา  และพนักงานจางท่ัวไป  4  อัตรา  รวม  11 อัตรา    ตั้งจายเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 327,000    บาท

 -เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ ตั้งไว 327,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของเทศบาล   ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 11,245,200   บาท    

1.3.1 คาตอบแทน ตั้งไวรวม 444,000   บาท    

 -คาตอบแทน   ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตั้งไว 3,000   บาท    

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาตอบแทนบุคคลภายนอกมาชวยราชการ   เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว     

เงินรางวัล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข)
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 -คาตอบแทน  ประเภท  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           ตั้งไว 205,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน  และลูกจางท่ีมีคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการตามความจําเปนและเรงดวน ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ และจายเปนคาตอบแทนแพทย       

พยาบาล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข   

เปนเงิน  25,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน 174,000 บาท   

แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  6,000 บาท)

 -คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจางท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   

 -เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับลูกจางประจําตามระเบียบฯ



ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข เปนเงิน 8,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   เปนเงิน   4,000  บาท

แผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน  38,000  บาท)

 -คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล           ตั้งไว 150,000   บาท    

เพ่ือจายเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัว

ท่ีเบิกไดตามระเบียบ ฯ    ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 

งานสาธารณสุข เปนเงิน 10,000 บาท แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน    

เปนเงิน 8,000  บาท  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 130,000  บาท

แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน 2,000 บาท)

 -คาตอบแทน   ประเภท  คาเชาบาน ตั้งไว 36,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน 

แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข)  

1.3.2 คาใชสอย ตั้งไวรวม 8,051,200    บาท

1  คาใชสอย  ประเภท  ก. รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว 5,841,200   บาท    

  - คาจางเหมาบริการตางๆ      ตั้งไว 5,186,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจางแรงงานบุคคลภายนอก คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาจัดทําเนียบ (อสม.)    

คาจัดทําทําเนียบผูสูงอายุ  และคาจัดทําทําเนียบอาสาสมัครอ่ืนๆ  คารับวารสาร  คาเย็บปกหนังสือ  คาจางเหมา 

บริการตาง ๆ เชน ทําประปา เตาตมสําหรับโรงฆาสัตว  คาจางแรงงาน  ทําอุปกรณสิ่งของตาง ๆ คาจุดตรวจสาร

ปนเปอน  และคาจางเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ําเสีย และจางเหมาบริการในภารกิจท่ีเก่ียวของกับกองสาธารณสุขฯ

เชน กวาดถนนทางเทา  ทําความสะอาดตลาดสด  และคาตอบแทนผูควบคุมงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข  เปนเงิน  50,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน   5,126,000  บาท 

แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว  10,000 บาท)

  - โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ        ตั้งไว 79,200   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงาน  อาคารกองสาธารณสุขฯ ชั้นบน - ลาง รวมถึง   

หองสุขาท้ังหมดในอาคาร  รวมพ้ืนท่ีประมาณ 560 ตร.ม. ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 1 อัตรา

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป

(พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 2.4 หนาท่ี 5-47 โครงการท่ี 10 )
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  - โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ

       ตั้งไว 316,800   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอก  เพ่ือฆาและชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวมาตรฐาน   

เทศบาลเมืองบานไผ  จํานวน 4 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานพาณิชย  งานโรงฆาสัตว) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนาท่ี 5-57 โครงการท่ี 24 )

  - โครงการจางเหมาบุคลากรสายงานวิทยาศาสตร ประจําศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ

       ตั้งไว 180,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคลากรสายวิทยาศาสตร ประจําศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ  

จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนาท่ี 5-58 โครงการท่ี 32 )

  - โครงการจางเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครื่องมือใหปราศจากเช้ือ ประจําศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ        ตั้งไว 79,200   บาท    



เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครื่องมือเครื่องใชใหปราศจากเชื้อ จํานวน 1 อัตรา

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป

(พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนาท่ี 5-59 โครงการท่ี 33 )

2  คาใชสอย  ประเภท  ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  

     ตั้งไว 700,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ท่ีชํารุดเสียหาย ท่ีอยูในความควบคุมดูแลรับผิดชอบ 

ของกองสาธารณสุขฯ เชน โตะ เกาอ้ี  เครื่องพิมพดีด   เครื่องคอมพิวเตอร   ตูเย็น   พัดลม    คาบํารุงรักษาหรือ 

ซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง เชน  ซอมแซมตลาดสดเทศบาล  และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน     

อุปกรณการแพทย  เครื่องมือแพทย รถยนต รถจักรยานยนต  รถบรรทุกขยะ  รถบรรทุกหกลอ  รถยนตบรรทุก 

ขยะแบบอัด  รถกวาดและดูดฝุนถนน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข เปนเงิน 30,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน 660,000 บาท  แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน 10,000  บาท)

ตั้งไว 1,430,000   บาท    

  -โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน

       ตั้งไว 450,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ศึกษาดูงาน  โดยมีคาใชจาย ดังนี้ คาจางเหมา

รถยนต คาท่ีพัก คาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง คาของท่ีระลึก คาพิธีการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม  

คาวัสดุประกอบการฝกอบรม  คาปายประชาสัมพันธ  คาถายเอกสารสิ่งพิมพ  คูมือ อสม.  คากระเปาเอกสาร  

คาวัสดุเครื่องแตงกาย  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการทัศนศึกษาดูงานและการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป

(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนาท่ี  5-57  โครงการท่ี  25 )
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 -โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน       ตั้งไว 420,000   บาท    

เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม  ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติ โดยมีคาใชจาย  

ดังนี้  คาจางเหมารถยนต  คาท่ีพัก  คาอาหาร  คาเบี้ยเลี้ยง  คาของท่ีระลึก  คาพิธีการ  คาสมมนาคุณวิทยากร  

คาอาหารวาง  เครื่องดื่ม  คาวัสดุประกอบการฝกอบรม  คาปายประชาสัมพันธ  คาถายเอกสารสิ่งพิมพ  คาวัสดุ

เครื่องแตงกาย  คาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนในการทัศนศึกษาดูงานและการจัดอบรม  ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  

ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2 หนา 5-57  โครงการท่ี 26)

 -โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและอาสาสมัครดูแลผูพิการและทัศนศึกษาดูงาน

       ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ศึกษาดูงาน  โดยมีคาใชจาย ดังนี้  คาจางเหมารถยนต

คาท่ีพัก  คาอาหาร  คาเบี้ยเลี้ยง  คาของท่ีระลึก  คาพิธีการ  คาสมมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวาง  

เครื่องดื่ม  คาวัสดุประกอบการฝกอบรม  คาปายประชาสัมพันธ  คาถายเอกสารสิ่งพิมพ  คากระเปา

เอกสาร  คาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนในการทัศนศึกษาดูงานและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ.2556-2558)  

ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2 หนา 5-57  โครงการท่ี 27)

 -โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก)       ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาอาหารวาง

3  คาใชสอย ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ         



เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุสํานักงาน  คาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของในโครงการ ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุน กรณีท่ีตองนํามาตั้งงบประมาณ 100,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2 หนา  5-58  โครงการท่ี  30)

 - โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดการประชุมของอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมและกิจกรรม

ลดปริมาณขยะมูลฝอย  สงเสริมการลด  คัดแยกขยะในครัวเรือน  การทําน้ําหมักชีวภาพ  ธนาคารขยะทรัพย และ

การจัดการตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล  มีคาใชจาย ดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนผูเขารับการอบรม  คาอาหาร

อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเอกสาร  คูมือ  สื่อประชาสัมพันธ  คาวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม

ลดปริมาณขยะ  และคาใชจายอ่ืน  ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 2.4 หนาท่ี  5-46  โครงการท่ี  6)

 - โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน ตั้งไว 70,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน  มีคาใชจาย ดังนี้  คาวัสดุอุปกรณ

ในการดําเนินงาน  คาภาชนะรองรับ/เก็บรวบรวมขยะอันตรายแตละประเภท  คาเอกสาร/คูมือ  สื่อประชาสัมพันธ

คาวัสดุรับแลกขยะอันตรายและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) 

ตามยุทธศาสตรท่ี 2.4 หนาท่ี  5-46  โครงการท่ี  7)
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 - โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดประชุมและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมแกนนํา

มีคาใชจาย ดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนผูเขารับการอบรม  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดืม่ 

คาเชาเหมาพาหนะ  คาเอกสาร/สิ่งพิมพ  สื่อประชาสัมพันธ  คาวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน

กลุมแกนนํา  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 2.4 หนาท่ี  5-47  โครงการท่ี  9)

 -โครงการรณรงคลดการใชน้ํามันทอดซํ้า        ตั้งไว 30,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรู  กลุมผูประกอบการ  และประชาชนผูบริโภค  โดยมีคาใชจาย  

ดังนี้ คาตอบแทนวิทยากร  เบี้ยเลี้ยงผูเขารับการอบรม  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสํานักงาน 

คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ  คาจัดซื้อชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ํา  คาจัดซื้อน้ํามันทอดซํ้า  

คาตอบแทนอาสาสมัครออกทดสอบการใชน้ํามันทอดซ้ํา  คาถายเอกสารสิ่งพิมพ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-58  โครงการท่ี  28)

 - โครงการแผงสะอาดตลาดนาซ้ือ ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมและประชุม  มีคาใชจายดังนี้  คาตอบแทนวิทยากร  คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารับ

การอบรม  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสํานักงาน  คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  เงินคารางวัล  

คาศึกษาดูงาน  คาของสมนาคุณ  คาจัดซื้อชุดทดสอบสารกันเปอนพรอมอุปกรณ  คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในโครงการ  คาจางเหมาจัดทําปายชื่อแผงในตลาดสดเทศบาล 1 

พรอมติดตั้ง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  50,000  บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2 

หนาท่ี  5-58  โครงการท่ี  29)



 -โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในสัตว        ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเบี้ยงเลี้ยงผูปฏิบัติงาน  คาวัสดุ

วิทยาศาสตร  คาวัสดุสํานักงาน  คาแผนปาย  แผนพับประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืนๆ  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป 50,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป  

(พ.ศ.2556-2558)  ยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนา  5-56 โครงการท่ี  22)

 - โครงการพัฒนาแผงจําหนายเนื้อสัตว  (เขียงสะอาด)  ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนวิทยากร   คาวัสดุสํานักงาน   คาแผนปาย  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดืม่

คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานพาณิชย   งานโรงฆาสัตว)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนาท่ี  5-57  โครงการท่ี  23)
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4  คาใชสอย ประเภท ง.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย หมวดอ่ืน      

      ตั้งไว 80,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจาง เชน คาลงทะเบียน       

คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาสินไหมทดแทน  และคาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข  เปนเงิน 65,000 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน 10,000 บาท  แผนงานการพาณิชย งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  5,000 บาท) 

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 2,750,000    บาท

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน       ตั้งไว 40,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคา  ปากกา  กระดาษถายเอกสาร แฟมเอกสาร ดินสอ  น้ํายาลบคําผิด  น้ํายาลบไข  ลวดเสียบ

คลิบดํา  กรรไกร ใบมีดคัตเตอร กาวหลอด ผาหมึกพิมพดีด  กระดาษคารบอน ตรายาง  ซอง  ลวดเย็บกระดาษ  

แฟม  กระดานไวทบอรด  น้ําดื่ม  ยางลบ  สมุด  มีดคัตเตอร  กระดาษกาวสองหนา  คาถายเอกสาร

เครื่องคํานวณเลข  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน)  นาฬิกาตั้ง หรือแขวน  แผงก้ันหอง เครื่องเขียนแบบพิมพตางๆ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 

2. ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ       ตั้งไว 5,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆท่ีเก่ียวกับไฟฟาและวิทยุ  เชนสายไฟฟา  โคมไฟหลอดไฟ  ปลั๊กไฟฟา  

ฟวส  สวิตชไฟฟา  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต  เบรกเกอร  มูฟวิ่งคอยส  คอนเดนเซอร  หลอดวิทยุ  ทรานซิสเตอร

สตารทเตอร  บัลลารด  สายอากาศ  ลําโพง  ไฟฉาย  ถานวิทยุสื่อสาร  อุปกรณไฟฟาตาง ๆ และวัสดุไฟฟาอ่ืนๆ  

ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)  

3. ประเภทวัสดุงานบานงานครัว       ตั้งไว 300,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  ไมกวาด  ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน  ถังขยะ  กับดักหนู  ถังเปลาบรรจุเคมี

ถุงดํา  ผาเช็ดโตะ  ผาปูโตะ น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาเช็ดกระจก  ไมถูพ้ืน  ถวย ชาม ท่ีตักขยะ   ถังน้ํา   

ถังเปลายางแอสฟลท  กระติกน้ํารอน  สบู  กระดาษชําระ  กระติกน้ําแข็ง  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข   เปนเงิน 20,000 บาท แผนงานเคหะ

และชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน  260,000  บาท  แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว

เปนเงิน  20,000 บาท)

4. ประเภทวัสดุกอสราง      ตั้งไว 53,000   บาท    



เพ่ือจายเปนคาอิฐ  หิน  ปูน  ทราย  พรั่ว  ไมตาง ๆ สี  แปรงทาสี   ตะปู  ลูกบิด เหล็กเสน สังกะสี

ทินเนอร ทอระบายน้ํา   ทอพีวีซี   ตะปู  คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม เหล็กเสน 

ตลับเมตร  และดินเพ่ือใชฝงกลบขยะมูลฝอย   ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  เปนเงิน 5,000 บาท   แผนงานเคหะและชุมชน    งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล   เปนเงิน  45,000 บาท    แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว   เปนเงิน 3,000 บาท)

 3-93

5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง         ตั้งไว 200,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคายางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล  เพลา  ตลับลูกปน  น้ํามัน

เบรก  เบาะรถ  หัวเทียน  ไขควง   นอตและสกรูกระจกมองขางรถยนต,รถจักรยานยนต กันชนรถยนต ฟลม

กรองแสง   เข็มขัดนิรภัย  ไสกรองอากาศ ไสกรองน้ํามันเครื่อง ไสกรองเบนซิน  ไสกรองโซลา และอะไหล

เครื่องยนตตางๆ  สําหรับซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  เปนเงิน 20,000 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูลเปนเงิน  180,000  บาท)

6. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น      ตั้งไว 1,720,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  ถาน   น้ํามันเตา

แกสหุงตม  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี  น้ํากลั่น แกลบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข เปนเงิน 90,000  บาท   แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล  เปนเงิน  1,580,000   บาท   แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว เปนเงิน  50,000  บาท)

7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย     ตั้งไว 270,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณการแพทย ยา-เวชภัณฑ  ไดแก  พาราเซตามอล  ผงเกลือแร  เบตาครีม

ยาธาตุน้ําแดง  สําลี  ผากอซ  เข็มฉีดยา  กระบอกฉีดยา  ผาพันแผล  และน้ํายาเคมีพนกําจัดแมลงวัน/ยุง  สารหรือ

น้ํายากําจัดกลิ่น  คลอรีน  โซดาไฟ  น้ํายาตรวจสารปนเปอนในอาหาร  และน้ํายาตรวจสารเสพติดในปสสาวะ ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข เปนเงิน 210,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 50,000  บาท  แผนงานการพาณิชย  

งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  10,000  บาท)

8. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร      ตั้งไว 5,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาฟลม  คาลางภาพ  ขยายภาพ  ผาริมเขียว  โปสเตอร  โฟม  มวนวีดีโอ  มวนเทปเอกสาร

สิ่งพิมพ  พูกันและสี  ฟลมสไลด    แถบบันทึกเสียงหรือภาพ    มวนเทปเปลา   เมมมอรี่สติกของกลองดิจิตอล

ถานแฟลช  ถานใสกลองถายรูป ภาพถายดาวเทียม และอ่ืน ๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 

9. ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย      ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคารองเทา   เสื้อก๊ัก  ถุงมือ  รองเทาบูท  ผาปดปาก  ชุดแตงกายพนสารเคมี  คาเสื้อแขนยาว

หนากาก ผาปดจมูกและอ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข  เปนเงิน  10,000  บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เปนเงิน  80,000 บาท  แผนงานพาณิชย  งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  10,000 บาท)

10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร       ตั้งไว 30,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตลับผงหมึก   ผาหมึกพิมพ   แผนดิสท   จานบันทึกขอมูล เทปบันทึก

ขอมูล   หัวพิมพ  หรือแถบพิมพ  และอ่ืนๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  



งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)   

11. ประเภทวัสดุการเกษตร       ตั้งไว 5,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  บัวรดน้ํา  ปุย  ใบมีด  พันธุพืช  และอ่ืนๆ  ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานพาณิชย  งานโรงฆาสัตว)
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12. ประเภทวัสดุโรงงาน ตั้งไว 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุโรงงานตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานพาณิชย 

งานโรงฆาสัตว)

13. ประเภทวัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว 2,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ เชน  มิเตอรน้ํา  อะไหลเครื่องพนหมอกควัน  เครื่องตดัหญา ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )  

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค       ตั้งไว 145,000   บาท    

ประเภทคาไฟฟา       ตั้งไว 45,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  ศูนยบริการสาธารณสุข  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข )  

ประเภทคาน้ําประปา       ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาในโรงฆาสัตว    อาคารกองสาธารณสุขฯ   และศูนยบริการสาธารณสุข 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน       ตั้งไว 824,000   บาท    

 - โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

                                                      ตั้งไว 30,000   บาท    

เพ่ืออุดหนุนเงินใหแกศูนยเฉลิมพระเกียรติ  เพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV  ของอําเภอบานไผ

ตามหนังสือ  ท่ี  ขก 0037.15/2516  ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  2555  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผน   

งานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ.2556-2558) 

ตามยุทศาสตรท่ี 5.2 หนาท่ี 5-78 โครงการท่ี 4) (จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ  

อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 -โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย        ตั้งไว 20,000   บาท    

เพ่ืออุดหนุนในกิจกรรมบริจาคโลหิตของอําเภอบานไผ  ตามหนังสือท่ี ขก 0037.15/2517 ลงวันท่ี 6

มิถุนายน 2555 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 5.2 หนา 5-78 โครงการท่ี 3)

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 -โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข        ตั้งไว 260,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในแตละชุมชน ท้ัง 26 ชุมชน

ชุมชนละ 10,000 บาท โดยมีคาใชจายดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง  เครื่องดื่ม  คาพิธีการ  

คาตกแตงขบวนรณรงค  คาเชาสถานท่ี  เวที  เครื่องเสียงดนตรี  คาเงินรางวัลสําหรับการประกวดกิจกรรม คาจัดทํา 

เอกสาร  คูมือ  เกียรติบัตร  โลรางวัล  คาแผนปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมตางๆ

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  ตั้งจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆ ท่ีตองนํามาตั้งงบประมาณสําหรับการบริการสาธารณสุข

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) 

ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนา 5-56  โครงการท่ี 21)
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 -โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  เทศบาลเมืองบานไผ

ตั้งไว 80,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ  และการเผยแพรผลงาน  อสม.ดีเดน

โดยมีคาใชจายดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง  เครื่องดื่ม  คาพิธีการ  คาตกแตงขบวนรณรงค  

คาเชาสถานท่ี  เวที  เครื่องเสียงดนตรี  คาเงินรางวัลสําหรับการประกวดกิจกรรม  คาจัดทําเอกสาร  คูมือ  เกียรติบัตร  

โลรางวัล  คาแผนปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมตางๆ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  

ตั้งจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร  3.2 หนา  5-56 โครงการท่ี 20)

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 -โครงการเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ            ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ  โดยมีคาใชจายดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 

อาหารวาง   เครื่องดื่ม  คาพิธีการ  คาเชาสถานท่ี  เวที  เครื่องเสียงดนตรี  คาเงินรางวัลสําหรับการประกวดกิจกรรม

คาจัดทําเอกสาร  คูมือ  เกียรติบัตร  โลรางวัล  คาแผนปายประชาสัมพันธ  คาเบี้ยเลี้ยงการประชุม คาวัสดุอุปกรณ

ประกอบการจัดกิจกรรมตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาตสรท่ี 5.2 หนาท่ี 5-78 โครงการท่ี 2)

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 -สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพิ่มรายไดใหกับชุมชน   

       ตั้งไว 384,000   บาท    

เพ่ือเปนคาจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน  และคาใชจายอ่ืนๆ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาตสรท่ี 2.4 หนาท่ี 5-46 โครงการท่ี 5)

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)
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2.รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไวรวม 2,967,200  บาท

2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 2,967,200  บาท

คาครุภัณฑ ตั้งไวรวม 2,967,200  บาท

1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไวรวม 115,300     บาท



 - โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  (ขนาดไมต่ํากวา  18,000  บีทียู)

ตั้งไว 28,400      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมต่ํากวา  18,000 บีทียู  มีระบบฟอกอากาศท่ีสามารถ

ดักจับอนุภาคฝุนละออง  และสามารถถอดลางทําความสะอาดได  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

ประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด  ท้ังหนวยสงความเย็น  และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน  ไดรับการรับรอง

มอก. 2134-2545  และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  จัดซื้อราคาตาม

มาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข)

 (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี  7.3  หนาท่ี  5-106   โครงการท่ี 64)  

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  (ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู)

ตั้งไว 22,500      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมต่ํากวา  13,000 บีทียู  มีระบบฟอกอากาศท่ีสามารถ

ดักจับอนุภาคฝุนละออง  และสามารถถอดลางทําความสะอาดได  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

ประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด  ท้ังหนวยสงความเย็น  และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน  ไดรับการรับรอง

มอก. 2134-2545  และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  จัดซื้อราคาตาม

มาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข)

 (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี  7.3  หนาท่ี  5-106   โครงการท่ี 64)  

 - โครงการจัดซ้ือพัดลมตั้งพื้น ตั้งไว 2,200        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน  ขนาดใบพัด 16  นิ้ว  จํานวน 1 ตัว เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาล

สามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60 โครงการท่ี 40)

 - โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน ตั้งไว 5,000        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 2  จํานวน 2 ตัว  เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60 โครงการท่ี 40)   

 - โครงการจัดซ้ือตูเก็บแฟมสุขภาพประจําครอบครัว ตั้งไว 4,900        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแฟมสุขภาพประจําครอบครัว  ชนิดบานเลื่อนกระจก มี 4 ชั้น  จํานวน 1 หลัง  

เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ     

จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานศูนยบริการสาธารณสุข)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  

หนาท่ี  5-60 โครงการท่ี 40)   
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 - โครงการจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร ตั้งไว 6,000        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง  ชั้นบนวางแฟม 2 ชั้น ชั้นลางเปนประตูทึบ

เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ     

จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานศูนยบริการสาธารณสุข)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  

หนาท่ี  5-60 โครงการท่ี 40)   

 - โครงการจัดซ้ือช้ันวางยา ตั้งไว 7,800        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางยาเปนชั้นเหล็ก ไมนอยกวา 4 ชั้น กวางประมาณ 0.5 เมตร ยาวประมาณ  

1 เมตร  สูงประมาณ 1.5 เมตร จํานวน  2  อัน   เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑ   



ท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60 โครงการท่ี 40)   

 - โครงการจัดซ้ือตูยา ตั้งไว 4,900        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูยา  จํานวน 1 หลัง  เปนบานเลื่อนกระจก มี 4 ชั้น  เพ่ือใชประจําศูนยบริการ

สาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข)  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60 โครงการท่ี 40)   

 - โครงการจัดซ้ือโตะอเนกประสงค ตั้งไว 12,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะอเนกประสงค  จํานวน 3 ตัว ขนาดกวางประมาณ 30 นิ้ว ยาวประมาณ 72 นิ้ว 

สูงประมาณ 29  นิ้ว เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงาน   

สาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)   

ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60 โครงการท่ี 40)   

 - โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีรอตรวจสําหรับผูปวย  ตั้งไว 9,000        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีรอตรวจสําหรับผูปวย จํานวน 3  ชุด เปนเกาอ้ีชนิดติดกันเปนแถว แถวละ 4 ตัว 

เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   

งานศูนยบริการสาธารณสุข)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  

หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 40)   

 - โครงการจัดซ้ือเคารเตอรตรวจรักษาโรค  ตั้งไว 6,900        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคารเตอรตรวจรักษาโรค  จํานวน 1  ชุด  เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 40)   
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 - โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอ ตั้งไว 5,700        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอ จํานวน  3  ตัว  เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 40)   

2.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไวรวม 88,800      บาท

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้นเตอร ตั้งไว 88,800      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้นเตอร  จํานวน  3 ชุด

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) ราคา 26,000 บาท

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม

นอยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz

จํานวน 1 หนวย



 - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512 MB

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคา 3,600 บาท

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาที

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากกฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  จํานวน  59,200 บาท  และงานศูนย 

บริการสาธารณสุข  จํานวน 29,600  บาท) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)

ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3  หนาท่ี  5-104  โครงการท่ี 61)
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3.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว 13,400      บาท

 - โครงการจัดซ้ือตูเย็น ตั้งไว 9,400        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาดความจุภายในไมต่ํากวา 7 คิวบิกฟุต สําหรับเก็บวัคซีนและยา  

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 39)   

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น ตั้งไว 4,000        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นชนิด 1 กอก  จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 39)   

4.  ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 127,500     บาท

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีลอ ตั้งไว 12,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีลอ  จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชประจําศูนยบริการ

สาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องตรวจ  ตา  หู  คอ  จมูก ตั้งไว 25,000      บาท



เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตรวจ  ตา  หู  คอ  จมูก  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือใชประจําศูนยบริการ

สาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องช่ังน้ําหนักเด็กออน ตั้งไว 5,500        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักเด็กออน  จํานวน 1   เครื่อง   เพ่ือใชประจําศูนยบริการ

สาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   

 - โครงการจัดซ้ือชุดอุปกรณกูชีพ ตั้งไว 3,500        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชุดอุปกรณกูชีพ  จํานวน  1  ชุด  เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   
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 - โครงการจัดซ้ือชุดหูฟง ตั้งไว 5,500        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชุดหูฟงสําหรับตรวจรักษาโรค  จํานวน 1 อัน  เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   

 - โครงการจัดซ้ือเสาน้ําเกลือ ตั้งไว 2,500        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเสาน้ําเกลือ  จํานวน  1  เสา  เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   

 - โครงการจัดซ้ือโคมไฟสําหรับการตรวจรักษาพยาบาล ตั้งไว 8,500        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟสําหรับการตรวจรักษาพยาบาล  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือใชประจําศูนย

บริการสาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคา

ทองถ่ินในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   

 - โครงการจัดซ้ือถังออกซิเจนพรอมอุปกรณการใหออกซิเจน ตั้งไว 10,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อออกซิเจนพรอมอุปกรณการใหออกซิเจน  จํานวน  1  ชุด  เพ่ือใชประจําศูนย

บริการสาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคา

ทองถ่ินในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   

 - โครงการจัดซ้ือถังพรอมตะแกรงทําแผล ตั้งไว 8,500        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อถังพรอมตะแกรงทําแผลแสตนเลส  จํานวน  1  ใบ  ชนิดมีลอ  เพ่ือใชประจําศูนย

บริการสาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคา

ทองถ่ินในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 



(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในหญิงมีครรภ ตั้งไว 25,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในหญิงมีครรภ  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือใชประจําศูนย

บริการสาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคา

ทองถ่ินในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   

 - โครงการจัดซ้ือรางวัดความยาวเด็ก ตั้งไว 2,000        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรางวัดความยาวเด็ก  จํานวน  1  อัน  เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   
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 - โครงการจัดซ้ือเครื่องตรวจไขมันในเลือด ตั้งไว 19,500      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันในเลือด  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือใชตรวจหาคลอเลสเตอรอล  

ไตรกลีเชอไรด  เฮลดีแอล  แอลดีแอล   เพ่ือใชประจําศูนยบริการสาธารณสุข  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏ

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ินในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) 

ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 38)   

5.  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว 2,419,200 บาท

 - โครงการจัดซ้ือรถเข็นขยะมูลฝอย ตั้งไว 80,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย  สําหรับคนงานปดกวาด  เก็บขนขยะตามถนนสายหลักและจัดเก็บขยะ

ภายในเขตเทศบาล  มี  3  ลอ  ลอหลังเปนยางสูบลม  2  ลอ  ลอหนา 1  ลอ  เปนยางตัน  จํานวน  10  คัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

จัดซื้อราคาตามทองถ่ิน  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา  5-105   

โครงการท่ี  62)

 - โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต ตั้งไว 139,200     บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 3 คันๆ ละ 46,400 บาท ขนาดไมต่ํากวา 120 ซีซี  คุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.2350-2551  ราคาท่ีกําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

 - โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ตั้งไว 2,200,000  บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย  ขนาด  6  ลอ จํานวน 1  คัน  ตูบรรทุกมูลฝอย

มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 6 ลูกบาศกเมตร ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก  ตัวถังทําดวยเหล็กหนา 

ไมนอยกวา  3  มิลลิเมตร  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบ  เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีกําหนดรายละเอียดตามลักษณะ

ใชงาน  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 

หนา  5-107 โครงการท่ี 73)

6.  ประเภทครุภัณฑโรงงาน ตั้งไว 18,000      บาท



 - โครงการจัดซ้ือเครื่องปมน้ํา ตั้งไว 10,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อปมน้ําแบบอัตโนมัติพรอมติดตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง  กําลังมอเตอรไมนอยกวา 300 วัตต  

อัตราการสูบไมนอยกวา 45 L/นาที  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานพาณิชย  งานโรงฆาสัตว) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี 60 โครงการท่ี 42)
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 - โครงการจัดซ้ือชุดเลื่อยยนต ตั้งไว 8,000        บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยยนต  ใชสําหรับตัดตนไม / ก่ิงไม  ขนาดเล็ก  กําลังไมต่ํากวา  2  แรงมา  

บาร 12 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อ

ตามราคาทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนาท่ี 5-105 โครงการท่ี 62)

7.  ประเภทครุภัณฑการเกษตร ตั้งไว 185,000     บาท

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องพนสารเคมีชนิดหมอกควัน ตั้งไว 160,000     บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดหมอกควัน  จํานวน 2 เครื่อง กําลังทํางานของเครื่องพนไมต่ํากวา    

25 แรงมา  เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนาท่ี  5-61  โครงการท่ี  43)

 - โครงการจัดซ้ือเครื่องพนยาสะพายหลัง ตั้งไว 25,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลวชนิดสะพายหลัง  ขนาดของเครื่องยนตใมต่ํากวา  

1.5 แรงมา  เครื่องยนตเบนซิน จํานวน 2 เครื่อง  จัดซื้อราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558)   

ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนาท่ี  5-61  โครงการท่ี  44)

**************************



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําป ๒๕๕๖ 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 5,691,700    บาท

      1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 5,612,500    บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 1,607,000    บาท

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว 1,399,400    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในปงบประมาณ  2556  จํานวน   

7  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว 207,600    บาท

เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 67,200    บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 

จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)

เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งไว 67,200          บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 

จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)

เงินคาตอบแทนเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว ตั้งไว 6,200           บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)

เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 67,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

สรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป )

1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไวรวม 248,500    บาท

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล         ตั้งไว 212,500     บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษ พนักงานจางท่ีปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมในตําแหนง 

พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน จํานวน 1  อัตรา รวม 2 อัตรา ตั้งจายจาก     

เงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว 36,000    บาท

เงินคาตอบแทนเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว ตั้งไว 36,000     บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 3,391,000   บาท    

1.3.1 คาตอบแทน ตั้งไวรวม 120,000   บาท    

คาตอบแทน ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ตั้งไว   ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานลูกจาง  ท่ีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา 

ตามความจําเปนเรงดวน หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)  
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คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                   ตั้งไว 40,000   บาท    

เพ่ือจายเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีเบิกได 

ตามระเบียบ ฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)

คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                  ตั้งไว 30,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)

1.3.2 คาใชสอย ตั้งไวรวม 3,105,000   บาท    

1.  คาใชสอย ประเภท ก.รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งไว   420,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพตางๆ และคาจางเหมาบริการ    

ตั้งไว 260,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพตางๆ และคาจางเหมาบริการ เชน หนังสือพิมพสําหรับบริการ

ชุมชนท้ัง 26 ชุมชน หนังสือระเบียบตางๆ คาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมตางๆ และจายเปนคาแรงงาน

บุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่งตามภารกิจกองสวัสดิการสังคม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน )     

หนวยงานกองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามหนวยงาน



 - โครงการขยายเขตหอกระจายขาว  ตั้งไว 60,000         บาท

เพ่ือจายเปนคาสายสัญญาณ ลําโพง อุปกรณท่ีจําเปนตอการติดตั้งอุปกรณ คาแรง คาแอมปปลิฟลายเออร  

ลูกลาย และอ่ืนๆท่ีจําเปนตอการขยายเขตหอกระจายขาว ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  

ตามยุทธศาสตรท่ี 6.2 หนาท่ี 5-86 โครงการท่ี 9

โครงการแกไขปญหาความยากจน ตั้งไว 100,000   บาท    

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0893.1/ว 423  ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2553  เรื่อง 

ขอความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ใหมีรายได

ระหวางเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2553  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ใชเวลาวางใหเปน   

ประโยชน ไดรับความรูพัฒนาทักษะ ประสบการณ สามารถพัฒนาสูความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต

เกิดเจตคติท่ีดีตอการทํางาน มีพฤติกรรมท่ีสรางสรรคของสังคม และมีรายไดระหวางเรียน บรรเทาความเดือดรอน

ในเบื้องตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งชุมชน ) จากแผนพัฒนาสามป (2556-2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 5.1 หนาท่ี 5-75 โครงการท่ี 1

2.  คาใชสอย ประเภท ข. รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 

ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินท่ีชํารุดเสียหาย เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ๊นเตอร โตะ  

เกาอ้ี เครื่องพิมพดีด รถยนต รถจักรยานยนต วีดีโอ โอเวอรเฮด เครื่องทําน้ําเย็น จักรยาน เครื่องพิมพสําเนา 

แบบดิจิตอล และหอกระจายขาว ตูเก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรศัพท คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม

สิ่งกอสราง เชน ซอมแซมสํานักงานท่ีชํารุด หองน้ํา ประตู หนาตาง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆท่ีชํารุด 

เพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบหอกระจายขาว และระบบเสียงตามสายในชุมชน ซึ่งประกอบดวยเครื่องขยายเสียง  

เทป เครื่องเลนวีซีดี ไมโครโฟน ขาตั้งไมค รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ เก่ียวกับหอกระจายขาวและระบบเสียงตามสาย

ในชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)       
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3. คาใชสอย ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     

           ตั้งไวรวม 2,485,000   บาท

 - โครงการออกเย่ียมชุมชนเคลื่อนท่ี            ตั้งไว 90,000   บาท    

เพ่ือใชจายในกิจกรรมออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนท่ี เพ่ือจายเปนคาจัดเตรียมชุมชน คาอาหาร – เครื่องดื่ม   

สําหรับประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม คาบริการดานสุขภาพ เชน การตรวจสุขภาพประชาชน การใหบริการฉีดวัคซีน

ปองกันพิษสุนัขบา จัดซื้อทรายกําจัด คาจางเหมาเวที คาทําปายกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน ในกิจกรรม

นันทนาการดานตางๆ เชน การประกวดภาพวาดระบายสี การปนดินน้ํามัน การออกบริการหองสมุดเคลื่อนท่ีฯ 

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556- 2558) ตามยุทธศาสตรท่ี 6.1     

หนา 5-83  โครงการท่ี 15

 - โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนยากจนและผูดอยโอกาส

           ตั้งไว 40,000   บาท    

เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายกิจกรรมสงเคราะหครอบครัวผูประสบปญหาความเดือดรอน ยากจนและดอยโอกาส  

ประสบภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ / เหตุฉุกเฉิน เปนเงินชวยเหลือและหรือจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือออกเยี่ยม  

ผูประสบภัย ผูเดือดรอนยากจน ผูดอยโอกาส และผาหมกันหนาว เปนการบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน  

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)      

จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)  ยุทธศาสตรท่ี 5.2  หนาท่ี 5-78  โครงการท่ี 5

 - โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน        ตั้งไว 150,000   บาท    

เพ่ือใชจายในกิจกรรมประชุมประจําเดือนของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมเครือขายชุมชน กลุมอาชีพตางๆ และประชาชนท่ัวไป เปนคาจัดประชุม 

คาวัสด-ุอุปกรณ คาพิธีเปด–ปด คาสถานท่ี คาอาหาร–เครื่องดื่ม  คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืน

ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการฯลฯ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ตั้งจายจาก

เงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน จากแผน

พัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 7.1 หนาท่ี 5-88 โครงการท่ี 5        

 - โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน            ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือเปนคาใชจายกิจกรรมสงเสริมอาชีพกลุมตาง ๆในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรม 

สงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดใหแกชุมชน และกลุมอาชีพตางๆ และศึกษาพัฒนากลุมอาชีพเดิม และเปนเงินอุดหนุน

ในการตอยอดโครงการกลุมอาชีพตางๆท่ีดําเนินการแลวใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน ประเมินผลหาความเปนไปได

ของโครงการ และใหการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมท่ีมีแนวโนมม่ันคง เพ่ือเปนคาใชจายในการอบรม คาวัสดุอุปกรณ  

คาตอบแทนวิทยากร คาพิธีการ คาสถานท่ี คาพิธีเปด-ปด คาอาหาร เครื่องดื่ม คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของ



กับโครงการ เพ่ือใหชุมชนมีรายไดสามารถพ่ึงตนเองไดและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 5.1 หนาท่ี 5-76  โครงการท่ี  5            

 - โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาของชุมชนและการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี

           ตั้งไว 5,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอสตรีและเด็ก เปนคาจัดประชุม คาอบรม คาวัสด–ุ      

อุปกรณ คาเวทีพิธีเปด– ปด คาอาหาร– เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเงินรางวัล ของรางวัล คาจัดทําใบประกาศ    

เกียรติคุณ โลหรางวัล คาขบวนแห คาเชาเครื่องขยายเสียง คาตอบแทนวิทยากร เงินสนับสนุนวงดุริยางค คาจาง    

วงดนตรี คาตอบแทนกรรมการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนกับโครงการ เพ่ือรณรงคสรางความตระหนักในสังคม 

ใหรวมกันปองกันและยุติความรุนแรงตอสตรีและเด็ก ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
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ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 

2.2  หนาท่ี 5-43  โครงการ 29

 - โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส            ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวใหแกผูดอยโอกาสในชุมชนท้ัง 26  ชุมชน ในเขตเทศบาล เชน   

เสื้อกันหนาว ผาหม ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห)  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ยุทธศาสตรท่ี 5.2 หนาท่ี 5-79  โครงการท่ี 6 

 - โครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 

           ตั้งไว 30,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมผูนําชุมชน กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข บุคคลท่ัวไป   

เก่ียวกับการสํารวจ ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเทศบาล ในชุมชนท้ัง 26  ชุมชน โดยเปนคาอาหาร คาตอบแทน

วิทยากร คาเชาสถานท่ี คาตกแตงสถานท่ี คาวัสดุเครื่องเขียน คาวัสดุสําหรับบันทึกประมวลผลขอมูล และอุปกรณ 

คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารสิ่งตีพิมพ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุเผยแพร คาตอบแทนผูเขารับการอบรม 

คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนในการอบรม และจายเปนคาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป  

(พ.ศ. 2556-2558)  ยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนาท่ี 5-106  โครงการท่ี 66   

 - โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน            ตั้งไว 280,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการแขงขันกีฬาสีชุมชน อสม. กลุมสตรีแมบานในเขตเทศบาลฯ     

ดังนี้ คาสนับสนุนการแขงขัน,  คาวัสดุ อุปกรณในการแขงขัน,  คาพิธีเปด -  ปด การแขงขัน,คารางวัล/เงินรางวัล,   

คาอาหารและเครื่องดื่มระหวางการแขงขัน, คาจัดประชุมเพ่ือเตรียมการแขงขัน, คาตอบแทนกรรมการตัดสิน,  

คาพาหนะในการฝกการแขงขัน คาชุดสํารองการแขงขัน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการ 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)   

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนาท่ี5-56  โครงการท่ี 19

 - โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   

ตั้งไว 20,000    บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เปนคาจัดประชุม คาวัสด-ุอุปกรณ คาเชาสถานท่ี   

คาตกแตงสถานท่ี คาเชาท่ีพัก คาจางรถโดยสาร คาวัสดุสํานักงาน คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาพิธีเปด-ปด  

คาสถานท่ี คาอาหาร – เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ 

กับโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 1.1 หนาท่ี 5-5  โครงการท่ี 8     

 - โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง ตั้งไว 100,000   บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน อสม. คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จายเปนคาจัดประชุม คาจัดอบรม คาจัดสถานท่ี คาวัสด-ุอุปกรณ คาพิธีเปด-ปด 

คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน และเก่ียวของ

กับโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน)         
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 -  โครงการสงเคราะหเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูพิการ ผูปวยโรคเอดส และผูดอยโอกาสในสังคม

ตั้งไว 30,000    บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือออกเยี่ยมผูพิการ ผูปวยโรคเอดส และผูดอยโอกาส 

ผูยากไร ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม



และสังคมสงเคราะห) 

 - โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลุมองคกร

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ            ตั้งไว 1,260,000   บาท    

เพ่ือใชจายในกิจกรรมอบรมสรางจิตสํานึกผูนําชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 26 ชุมชน เพ่ือจายเปน

คาจัดประชุม คาจัดอบรม คาสถานท่ี คาวัสด-ุอุปกรณ คาพิธีเปด–ปด คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร

เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป  

(พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 7.1 หนาท่ี 5-91  โครงการท่ี 10      

 - โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือใชจายในกิจกรรมทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนศูนยสาธิต

แหลงการเรียนรูใหกับชุมชนทางดานการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ท้ัง 3 เขต เพ่ือจายเปนคาจัดประชุม 

คาสถานท่ี พิธีเปด – ปด คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร – เครื่องดื่ม คาอาหารวาง 

คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) ยุทธศาสตรท่ี 5.1 หนา 5-75 โครงการท่ี 3    

 - โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน 26 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

ตั้งไว 30,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายกิจกรรมการเลือกตั้งซอมประธานคณะกรรมการชุมชน ท้ัง 26 ชุมชน ในเขตเทศบาล 

เมืองบานไผ เพ่ือจายเปนคาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ในหนวยเลือกตั้ง คาอาหาร-เครื่องดื่ม คาจัดอบรมและ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 7.1  

หนาท่ี 5-88 โครงการท่ี 4 

 - โครงการสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นภาคชุมชน ตั้งไว 50,000   บาท

เพ่ือใชจายในการจัดทําเวทีประชาคม คาจัดประชุม อบรมสัมมนา คาสถานท่ีพิธีเปด-ปด คาวัสดุอุปกรณ 

คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของ

กับโครงการ เพ่ือใหชุมชนมีการพัฒนาดานบริหารจัดการ ดานสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฎในแผนสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป   

(พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 1.1 หนาท่ี 5-5 โครงการท่ี 9

 - โครงการอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน(ถนนกินได)  ตั้งไว 20,000   บาท

เพ่ือใชจายในกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ลดโลกรอน สามารถใชเปนอาหารและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ

และใหดูแลรวมกัน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ท้ัง 3 เขต เพ่ือจายเปนคาจัดประชุม คาสถานท่ีพิธีเปด-ปด

คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายอ่ืน

ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.4    

หนาท่ี 5-48 โครงการท่ี 14    
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 - โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค เขตเทศบาลเมือบานไผ ตั้งไว 30,000         บาท

เพ่ือใชจายในกิจกรรมอนุรักษและขยายพันธุโค เขตเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือเปนคาใชจายจัดประชุม คาจัดอบรม 

คาสถานท่ี คาวัสดุอุปกรณ คาพิธีเปด-ปด คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง 

คาเบี้ยเลี้ยงออกสํารวจโค คาเบี้ยเลี้ยงประชุม คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2556-2558)  ตามยุทธศาสตรท่ี 5.1 หนาท่ี 5-75 โครงการท่ี 2

 - โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดเกษตรกร

ตั้งไว 50,000         บาท

เพ่ือเปนคาใชจายกิจกรรมสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดเกษตรกร คาใชจายในการจัดประชุม คาวัสด-ุอุปกรณ 

คาพิธีเปด-ปด คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับดานการเกษตร ตลอดจนการซื้อปุย น้ํายาเคมีเก่ียวกับดาน

การเกษตร ใหแกเกษตรกรในชุมชน ท้ัง 26 ชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  

ตามยุทธศาสตรท่ี 5.1  หนาท่ี 5-77 โครงการท่ี 6

4.  คาใชสอย ประเภท ง. รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน

           ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ และ 

คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ใหแกพนักงานและลูกจาง ท่ีมีคําสั่งไปราชการตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป)  



1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 166,000   บาท    

1.  คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุสํานักงาน            ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว กระดาษถายเอกสาร แฟมเอกสาร   

กระดาษไขคอมพิวเตอร ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด น้ํายาลบไข ลวดเสียบ คลิบดํา กรรไกร ใบมีดคัตเตอร   

กาวหลอด ผาหมึกพิมพดีด กระดาษคารบอน ลวดเย็บกระดาษ แฟม กระดานไวทบอรด น้ําดื่ม มีดคัตเตอร  

กระดาษไข คาถายเอกสาร คาจัดซื้อเครื่องคิดเลข ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน งานบริหารท่ัวไป )     

2.   คาวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ            ตั้งไว 2,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวกับไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟาโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา ฟวส   

สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนต  เบรกเกอร  มูฟวิ่งคอยส  คอนเดนเซอร หลอดวิทยุทรานซิสเตอร      

สตารทเตอร  บัลลารด  สายอากาศ  ลําโพงไฟฉาย  อุปกรณเครื่องเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถานวิทยุสือ่สาร     

ถานกลองถายรูป ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป) 

3.  คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุงานบานงานครัว            ตั้งไว 5,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผาปูโตะ ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรองแกว      

กระจกเงา ถาด กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง น้ํายาลางจาน น้ํายาเช็ดกระจก สเปรยปรับอากาศ ไมถูพ้ืน ถังขยะ  

ถังน้ํา เขง น้ํายาลางหองน้ํา  กอนหอมดับกลิ่น  น้ําจืดท่ีซื้อมาจากเอกชน  น้ํายาถูพ้ืน  บุงเตา  สบู ขันน้ํา  ผงซักฟอก  

กระดาษชําระ  กะละมัง  แปรงลางหองน้ํา  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป )       
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4.  คาวัสดุ   ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง            ตั้งไว 12,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรรี่  ยางนอก  ยางใน  เพลา  สายไมล  ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง   

นอตและสกรู  กระจกมองขางรถยนต รถจักรยานยนต ไฟเลี้ยว กันชนรถยนต ฟลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  

ไสกรองอากาศ  ไสกรองเบนซิน  ไสกรองโซลา  และอะไหลเครื่องยนตตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)        

5.  คาวัสดุ  ประเภท   คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น            ตั้งไว 80,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ  น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด  ถาน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามัน-

จาระบี  น้ํากลั่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)  

6.   คาวัสดุ    ประเภท   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร            ตั้งไว 2,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน โปสเตอร โฟม   มวนวีดีโอ  มวนเทป  กระดาษเขียนโปสเตอร    

พูกันและสีฟลม  ฟลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร ,วีดีโอเทป , ซีด)ี  มวนเทปเปลา   ถานแฟลซ   

ลางอัดภาพ ขยายภาพ  ถานใสกลองถายรูป สายชารทกลองถายรูป กระเปากลองถายรูป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป )     

7.  คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร            ตั้งไว 15,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก แผนหรือจานบันทึกขอมูล แผนวงจรอีเล็กทรอนิค หัวพิมพ 

หรือแถบพิมพเครื่องอานและบันทึกขอมูลตาง ๆ หมึกขาว – ดํา  และสี  สําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจาก

เงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป )

1.4 หมวดเงินอุดหนุน                                                                           ตั้งไว 366,000   บาท    

 - เงินอุดหนุนสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน

ตั้งไว 30,000   บาท    

ตามหนังสืออําเภอบานไผ ท่ี ขก 0217/2677  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  2553  เรื่องการสนับสนุนและสงเสริม

กิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัด

ขอนแกน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน) ตามยุทธศาสตรท่ี 1.1 หนาท่ี 5-5 โครงการท่ี 6  (จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 - เงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก ตั้งไว 10,000   บาท    

 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก กลุมสตรีแมบานอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งของชุมชน) ตามยุทธศาสตรท่ี 1.1 หนาท่ี 5-5 โครงการท่ี 7 (จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 - เงินอุดหนุนองคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชนและกลุมสตรีแมบาน

ตั้งไว 100,000   บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนเครือขายในการบริหารจัดการภายในกลุมเครือขาย กลุมละ  50,000  บาท 

จํานวน 2 กลุม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ



สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)  ตามยุทธศาสตรท่ี 7.1 หนาท่ี 5-87 โครงการท่ี 3 (จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด

ขอนแกน)
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 - เงินอุดหนุนสนับสนุนสงเสริมบุญประเพณี (บุญคุม) 

ตั้งไว 216,000   บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนสงเสริมบุญประเพณีทองถ่ินของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 

บริหารท่ัวไป)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.3  หนา 5-64 โครงการท่ี 10 (จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 - เงินอุดหนุนกลุมสตรีในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (วันสตรีสากล)

ตั้งไว 10,000   บาท    

 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกลุมสตรีในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือใชในกิจกรรมวันสตรีสากลโลก

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งของชุมชน) ตามยุทธศาสตรท่ี 1.1 หนาท่ี 5-6 โครงการท่ี 10 (จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

2 รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไวรวม 79,200   บาท    

2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ      ตั้งไวรวม 79,200   บาท    

ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร            ตั้งไวรวม 66,700   บาท    

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)    ตั้งไว 4,300    บาท  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ราคา 4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏ

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนาท่ี 5-106 โครงการท่ี 69 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

           ตั้งไว 5,400    บาท  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ราคา 5,400 บาท จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
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- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 99 สําเนา

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏ

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนาท่ี 5-106 โครงการท่ี 69 

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร            ตั้งไว 30,000    บาท  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) ราคา 15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

 -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB หรือมี Solid

State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 30 GB จํานวน 1 หนวย

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏ

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนาท่ี 5-106 โครงการท่ี 68 

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค            ตั้งไว 27,000    บาท  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล ราคา 27,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย

กวา 2.0 GHz และรองรับหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย

- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth

เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏ

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนาท่ี 5-106 โครงการท่ี 67
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ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน            ตั้งไวรวม 12,500    บาท  

โครงการจัดซ้ือโทรโขง            ตั้งไว 5,000    บาท  

เพ่ือจัดซื้อโทรโขงมือถือ และสะพายไหล ปรับระดับสะพายได ขนาดไมต่ํากวา 15 วัตต (สูงสุดไมต่ํากวา 23 วัตต)

รวมจํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จึงจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานบริหารท่ัวไป)

โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี            ตั้งไว 7,500    บาท  

เพ่ือจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 7-8 จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 7,500 บาท เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซื้อ

ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนาท่ี 5-107 โครงการท่ี 71 

**********************************************************



 

สวนที่ ๔ 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ของ 
เทศบาลเมืองบานไผ 

อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน 

 
 

- ประมาณการรายรับ       ๑๓,๙๐๐,๕๐๐  บาท 
- ประมาณการรายจาย     ๑๑,๓๘๑,๖๐๐  บาท 
 

 



 
 

งบประมาณ  ประจําป ๒๕๕๖ 
 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลเมืองบานไผ 

อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4-1

ปงบประมาณ  2555 ปงบประมาณ  2556

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 11,298,500  บาท 11,381,600 บาท

1. แผนการการพาณิชย 7,038,500    บาท 7,124,000 บาท

2. แผนงานบริหาร 4,260,000    บาท 4,257,600 บาท
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จายจริง รหัส

ป 2554 + เพ่ิม บัญชี

- ลด

1. รายจายงบกลาง

  คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 1,726,053.36 4,000,000     -              4,000,000    

  คาธรรมเนียมธนาคาร -              20,000          -              20,000         

  คาชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท. 67,786.88     40,000           - 40,000         -              

  คาชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.บ.ท. 281,785.99    200,000         - 100,000        100,000       

  รายจายตามขอผูกพัน  + 137,600        137,600       

รวมรายจายงบกลาง 2,075,626.23 4,260,000    + 2,400-          4,257,600   

 2. รายจายของหนวยงาน

  รายจายประจํา

  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 943,240.00    1,080,000     -              1,080,000    

  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 524,098.58 749,500        + 75,500         825,000       

  หมวดคาสาธารณูปโภค 44,911.44 59,000          + 5,000           64,000         

  หมวดรายจายอื่น 34,900.00     40,000          + 5,000           45,000         

รวมรายจายประจํา 1,547,150.02 1,928,500     + 85,500        2,014,000   

  3.รวมรายจายเพ่ือการลงทุน

  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง -              30,000           - -              30,000         

รวมรายจายเพ่ือการลงทุน -             30,000         - -             30,000       
  4. รายจายจากกําไรสุทธิ

  รายจายประจํา

  หมวดรายจายอ่ืน 2,581,128.03 5,080,000     + -              5,080,000    

    รวมรายจายจากกําไรสุทธิ 2,581,128.03 5,080,000     + -              5,080,000    

    รวมรายจายท้ังสิ้น 6,203,904.28 11,298,500    + 83,100         11,381,600   

    ยอดประมาณการรายรับ 9,461,168.75 12,800,000    + 1,100,500     13,900,500   

    รายไดสูงกวารายจาย 3,257,264.47 1,501,500     + 1,017,400     2,518,900    
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รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายการ
ป 2555 ป  2556

งบประมาณ



รับจริง รหัส

ป 2554 + เพ่ิม บัญชี

- ลด
  1. รายได                     (ยอดรวม) 6,880,040.72 7,720,000 + 1,100,500 8,820,500

   ดอกเบี้ยรับจํานํา 6,187,080.25 7,000,000 + 1,000,000 8,000,000

   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,814.47 20,000 -              20,000

   กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 690,146.00 700,000 + 100,000 800,000

   รายไดเบ็ดเตล็ด -              -              + 500 500

  2. เงินไดอ่ืน

   กําไรสุทธิ    (ยอดรวม) 2,581,128.03 5,080,000 + 0 5,080,000

   เงินรางวัลประจําป  15 % 387,169.20 1,200,000 -              1,200,000

   เงินบูรณะทองถ่ิน   30 % 774,338.41 1,480,000 -              1,480,000

   เงินสบทบหมุนเวียน   55  % 1,419,620.42 2,400,000 -              2,400,000

รวมรายรับท้ังสิ้น 9,461,168.75 12,800,000  + 1,100,500 13,900,500
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ป 2555 ป  2556

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล

เทศบาลเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน

งบประมาณ

หมวด / ประเภท / รายละเอียด

ประมาณการรายรับ



ประมาณการรายรับท้ังสิ้น  13,900,500      บาท  แยกเปน
  1.  หมวดรายได                เปนเงิน 8,820,500     บาท  แยกเปน

        1.1  ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา                 เปนเงิน  8,000,000     บาท

                โดยคํานวนจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม  2554  ถึงเดือนกันยายน 2555  เปนเกณฑ

        1.2  ประเภทเงินฝากดอกเบี้ยธนาคาร        เปนเงิน 20,000          บาท

                โดยคํานวนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเดือนตุลาคม  2554  ถึงเดือนกันยายน 2555  เปนเกณฑ

        1.3  ประเภทกําไรในการจําหนายทรัพยหลุด เปนเงิน  800,000        บาท

                โดยคํานวนจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ

        1.4  ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ด                   เปนเงิน  500              บาท

                เปนรายไดเบ็ดเตล็ดตางๆที่ไมเขาลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ

   2. หมวดเงินไดอ่ืน              เปนเงิน 5,080,000.00 บาท

         1.  ประเภทกําไรสุทธิ  2556   เปนเงิน   5,080,000     บาท แยกเปน

            -เงินรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 1,200,000     บาท

            -เงินบูรณะทองถ่ิน  30% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 1,480,000     บาท

            -เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55  %  ของกําไรสุทธิ   2,400,000     บาท

              (กรณีมีหน้ีสิน)
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ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556

สถานธนานุบาลเทศบาลบานไผ

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556

รายจายตามแผนงาน



วัตถุประสงค

  1.  เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและแกไขเหตุการณเฉพาะหนา 

ไมตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูอื่น ซึ่งตองจายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก

  2.  เพื่อประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรัพยสิน ที่ไดมาโดยการกระทําความผิดและสามารถติดตาม

ผูกระทําผิดได

  3.  เพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซื้อของโจร

  4.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการสถานธนานุบาลใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

งานท่ีทํา

  1.  ใหบริการประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพยสิน

  2.  ใหบริการจําหนายทรัพยหลุด

  3.  กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจายเงิน รักษาทรัพย รับจํานํา

  4.  จัดทําบัญชี
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แผนงานการพาณิชย

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556

รายจายตามแผนงาน

แผนงานงบกลาง



วัตถุประสงค

  1.  เพิ่มประสิทธิภาพผลการบริหาร การชําระหน้ีเงินกูกองทุนตาง ๆ 

  2.  เพื่อประสิทธิภาพการชําระดอกเบี้ยเงินยืม  และคาธรรมเนียมธนาคาร

งานท่ีทํา

        กํากับ  ดูแลการชําระหน้ีเงินกู ดอกเบี้ย ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
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จายจริง รหัส

ป 2554 + เพ่ิม บัญชี
- ลด

              แผนงานเทศพาณิชย        งบประมาณรายจายประจํา
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบานไผ

หมวด / ประเภท
ป 2555 ป  2556

งบประมาณ

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานนุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556



  ก. จายจากรายได

หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (รวม) 943,240.00  1,080,000    -             1,080,000   

   คาจางประจํา               (รวม) 943,240.00  1,080,000    -             1,080,000   

    -  เงินเดือนและคาจางประจํา 883,240.00    1,000,000     -             1,000,000    

    -  เงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง 60,000.00     80,000          -             80,000         

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(รวม) 523,998.58  749,500       + 75,500        825,000      

  คาตอบแทน                   (รวม) 401,328.00  516,000       + 39,000        555,000      

 -  คาอาหาร 116,800.00    130,000        -              130,000       

 -  เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว 24,600.00     25,000          -              25,000         

 -  เงินรางวัลเจาหนาที่ 57,500.00     60,000          + 40,000         100,000       

 -  คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี 66,000.00     70,000          -              70,000         

 -  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 9,967.00       30,000          -              30,000         
 -  เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 20,671.00     30,000          -              30,000         

 -  เงินคาชวยเหลือบุตร 450.00          1,000            - 1,000           -              

 -  เงินสมทบเงินสะสม 84,840.00     120,000        -              120,000       

 -  คาเชาบาน 3,900.00       30,000          -              30,000         

 - คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุดจํานํา 16,600.00     20,000          -              20,000         

  คาใชสอย                        (รวม) 63,942.56    133,500        - 3,500          130,000      

 ก.รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ (รวม) 37,292.56    70,500         - 3,500          67,000       

 -  คาวารสาร 3,650.00       6,000            - 1,500           4,500          

 -  คาสอบบัญชี 20,000.00     30,000          -              30,000         
 -  คาใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา 1,000.00       2,000           -              2,000          

 -  คาอากรแสตมป 2,000           -              2,000          

 -  คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,660.00       3,500           -              3,500          

 -  คาเบี้ยประกันภัย 6,428.56       10,000          -              10,000         

 -  คารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบงาน 10,000          -              10,000         

 -  คาจางเหมาบริการ 3,554.00       7,000            - 2,000           5,000          
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จายจริง รหัส

ป 2554 + เพ่ิม บัญชี
- ลด

  ข.รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอม

      แซมทรัพยสิน                (รวม) -             20,000        -             20,000       
 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ 10,000          -             10,000         
 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ -              5,000           -             5,000          

ป  2556
หมวด / ประเภท

งบประมาณ

ป 2555



 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง 5,000           -              5,000          
  ค.รายจายเก่ียวกับการรับรอง และ 
    พิธีการ                          (รวม) -             3,000          -             3,000         

 -  คารับรอง 3,000           -              3,000          

 ง.รายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (รวม 26,650.00    40,000        -             40,000       

 -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 26,650.00     40,000          -             40,000         

  คาวัสดุ                     (รวม) 58,728.02    100,000       + 40,000        140,000      
 -  คาวัสดุสํานักงาน 26,410.28     50,000          -              50,000         
 -  คาวัสดุคอมพิวเตอร 16,517.74     30,000          + 30,000         60,000         
 -  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,158.00 5,000           -              5,000          
 -  คาวัสดุกอสราง 8,185.00 + 10,000         10,000         
 -  คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,097.00 4,000           -              4,000          
 -  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 360.00 4,000           -              4,000          
 -  คาวัสดุงานบานงานครัว 5,000.00       7,000           -              7,000          

  หมวดคาสาธารณูปโภค       (รวม) 44,911.44    59,000        + 5,000          64,000       
 -  คาไปรษณียโทรเลข 1,000.00       3,000           -             3,000          
 -  คานํ้าประปา 1,675.72       3,000           -             3,000          
 -  คาไฟฟา 31,987.28 35,000          + 5,000           40,000         
 -  คาโทรศัพท 10,248.44 18,000          -              18,000         
  หมวดรายจายอ่ืน               (รวม) 34,900.00 40,000        + 5,000          45,000       
 -  คาใชจายฝายอํานวยการ 34,900.00 40,000          + 5,000           45,000         
 -  สงใชเงินยืมสะสม -              -              
  หมวดครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง(รวม) 0.00 30,000        + -             30,000       
 -  คาครุภัณฑสํานักงาน 30,000          -              30,000         

  รวมงบประมาณรายจายประจํา 1,547,050.02 1,928,500    + 85,500        2,014,000   

  รวมงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 1,547,050.02 1,958,500    + 85,500        2,044,000   
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จายจริง รหัส

ป 2554 + เพ่ิม บัญชี

- ลด

 ข. จายจากกําไรสุทธิ

ป 2555 ป  2556

แผนงานเทศพาณิชย            งบประมาณรายจายประจํา

งานกิจการสถานธนานุบาลบานไผ

งบประมาณ

รายการ

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556



   หมวดรายจายอ่ืน

  เงินกําไรสุทธิ  

     เงินรางวัลประจําป  15 % 387,169.20    1,200,000     -              1,200,000    

     เงินบูรณะทองถ่ิน  30  % 774,338.41    1,480,000     -              1,480,000    

     เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55 % 1,419,620.42 2,400,000     -              2,400,000    

     เงินสงใชเงินทุนดําเนินการ + -              

     เงินคาครุภัณฑสํานักงาน + -              

     เงินคาชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.บ.ท. + -              

     เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ (ยอดรวม) + -              

รวมรายจายประจํา 2,581,128.03 5,080,000    - -              5,080,000   
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จายจริง รหัส

ป 2554 + เพ่ิม บัญชี

- ลด

1. คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 1,726,053.36 4,000,000     - -              4,000,000    

งบประมาณ

หมวด/ประเภท
ป 2555 ป  2556

แผนงานบริหาร           งบประมาณรายจายประจํา

งานงบกลาง

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556



2. คาธรรมเนียมธนาคาร -              20,000          - -              20,000         

3. คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. 67,786.88     40,000          - 40,000         -              

4. คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.บ.ท. 281,785.99    200,000        - 100,000        100,000       

5. รายจายตามขอผูกพัน -              -              + 137,600        137,600       

-              

รวมรายจายประจํา 2,075,626.23 4,260,000    - 2,400          4,257,600   
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จายจริง รหัส

ป 2554 + เพ่ิม บัญชี

- ลด

รายจายเพ่ือการลงทุน

หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

 -คาครุภัณฑ

แผนงานเทศพาณิชย            งบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลบานไผ

หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2555 ป  2556

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556



     คาครุภัณฑสํานักงาน -              30,000           - -              

     คาครุภัณฑคอมพิวเตอร -              -               - 30,000         

รวมรายจายเพ่ือการลงทุน -             30,000        - -              30,000       
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 1. รายจายงบกลาง ต้ังไว 4,257,600 บาท แยกเปน

 1.1 เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ต้ังไว 4,000,000  บาท  

       -เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีใหกับธนาคารฯ

ต้ังจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

 1.2  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการโอนเงินตางสาขา ต้ังไว 20,000      บาท  

       -เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการโอนเงินตางสาขาและตางธนาคารระหวางสถานธนานุบาลกับ

หนวยงานราชการอื่น   ต้ังจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

 1.3 เพื่อจายเปนดอกเบี้ยเงินกูกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.)

ต้ังไว 100,000    บาท

       -เพื่อชําระคาดอกเบี้ยเงินกูกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.)

ต้ังจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.4 รายจายตามขอผูกพัน เพื่อสงเปนเงินสมทบเงินสวัสดิการ ต้ังไว 137,600    บาท

       -เพื่อสงเปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรารอยละ 2 

ของรายไดในปที่ลวงมา   ต้ังจายจากรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

   ก.จายจากรายได ต้ังไว 2,044,000 บาท

 1. รายจายประจํา ต้ังไว 2,014,000 บาท

1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ต้ังไว 1,080,000 บาท

       1.1 ประเภทเงินเดือนและคาจางประจํา ต้ังไว 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 5 อัตรา ต้ังจายจากรายได 

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

       1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง ต้ังไว 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูดํารงตําแหนงผูจัดการสถานธนานุบาลและผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาล 

ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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  2.   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไว 825,000 บาท

  2.1  ประเภทคาตอบแทน ต้ังไว 555,000 บาท

รายจายจําแนกตามหนวยงาน

หนวยงานสถานธนานุบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน



            -ประเภทคาเชาบาน ต้ังไว 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯที่กําหนด ต้ังจายจากรายได  

ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

            - ประเภทคาอาหาร ต้ังไว 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันใหแก พนักงานสถานธนานุบาลไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากรายได  

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ต้ังไว 30,000 บาท

เพื่อจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบ ต้ังจายจากรายได

(ปราฎในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด ต้ังไว 20,000 บาท

เพื่อจายใหแกเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา ตามระเบียบฯ ต้ังจายจากรายได 

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ต้ังไว 30,000 บาท

เพื่อจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพบาบาลไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากรายได

(ปราฎในแผนงานการพาณิชย)

            - ประเภทคาเงินรางวัลเจาหนาที่ ต้ังไว 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูตรวจการสถานธนานุบาล และผูปฏิบัติหนาที่แทนผูตรวจการฯ และคณะกรรมการ

และพนักงานในการตรวจสอบทรัพยรับจํานํา ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาพาหนะเหมาจาย ต้ังไว 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 5,500  บาท ตามระเบียบฯ ต้ังจายจากรายได

(แผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทเงินสมทบเงินสะสม ต้ังไว 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคาจางประจํา ต้ังจายจากรายได  

(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต้ังไว 25,000      บาท

เพื่อจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากรายได

(ปราฎในแผนงานการพาณิชย)
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2.2 ประเภทคาใชสอย ต้ังไว 130,000 บาท

ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว 67,000 บาท

           -ประเภทคาใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา ต้ังไว 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําของสถานธนนุบาล ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาเบี้ยประกันภัย ต้ังไว 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล   ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)



           -ประเภทคาวารสาร ต้ังไว 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาวารสารตาง ๆ ของสถานธนานุบาล ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาตรวจสอบบัญชี ต้ังไว 30,000 บาท

เพื่อจายใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสถานธนานุบาล   

ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้ังไว 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ต้ังจายจากรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาจางเหมาบริการ ต้ังไว 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางทําการอยางหน่ึงอยางใด คาจางเหมาแรงงาน

 ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาอากรแสตมป ต้ังไว 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป ในการใชเช็คเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารฯ

  ต้ังจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบงาน ต้ังไว 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบงานสถานธนานุบาล ต้ังจายจากรายได

(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย)

ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ต้ังไว 20,000 บาท

           -ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ต้ังไว 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ของสถานธนานุบาล   ต้ังจายจากรายได  

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาบํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอสราง ต้ังไว 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอสราง ของสถานธนานุบาลต้ังจายจากรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

           -ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ต้ังไว 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  ของสถานธนานุบาล   ต้ังจายจากรายได  

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรอง ต้ังไว 3,000 บาท

           -คารับรอง ต้ังไว 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองผูมาตรวจเย่ียมงานของสถานธนานุบาล   ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

ต้ังไว 40,000 บาท

           -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก ใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ในการเดินทางไปราชการ ในและ

นอกราชอาณาจักร หรือเขารับการศึกษาอบรมและสัมมนา และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ต้ังจายจากรายได 

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

 2.3  ประเภทคาวัสดุ ต้ังไว 140,000 บาท

           -ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ต้ังไว 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียนและแบบพิมพตางๆ และวัสดุที่จําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและ



รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาดของสถานธนานุบาลรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท

รายรับและ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาวัสดไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาและวิทยุของสถานธนานุบาล  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและ 

รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาวัสดุกอสราง ต้ังไว 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางที่เกี่ยวกับสถานธนานุบาล  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจาย 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ผาหมึก ตลับผงหมึก  ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท

รายรับและ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 

           -ประเภทคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น  เชน  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันกาด  ถายนํ้ามันเครื่อง      

นํ้ามันจาระบี   นํ้ากลั่น  ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           -ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่  ยางนอกยางใน  สายไมล  เพลา  ตลับลูกปน  นํ้ามันเบรก  เบาะรถ  หัวเทียน  ไขควง   

กระจกมองขางรถ  นอตและสกรู และอะไหลเครื่องยนตตางๆ ฯลฯ ต้ังจายจากรายได 

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

 4-20

3.  หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังไว 64,000 บาท

           - ประเภทคาไปรษณียโทรเลข ต้ังไว 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือและไปรษณียภัณฑตางๆ ของสถานธนานุบาล  ต้ังจายจากรายได 

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)



           - ประเภทคานํ้าประปา ต้ังไว 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคานํ้าประปา ของสถานธนานุบาล   ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           - ประเภทคาไฟฟา ต้ังไว 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา ของสถานธนานุบาล   ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

           - ประเภทคาโทรศัพท ต้ังไว 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท ของสถานธนานุบาล   ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

4.  หมวดรายจายอ่ืน ต้ังไว 45,000 บาท

           -ประเภทคาใชจายฝายอํานวยการ ต้ังไว 45,000 บาท

เพื่อจายใหกับสํานักงาน  จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2556   ต้ังจายจากรายได 

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

รายจายเพ่ือการลงทุน ต้ังไว 30,000 บาท

1. หมวดคาครุภัณฑ ต้ังไว 30,000 บาท

           -ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ต้ังไว 30,000 บาท

             เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องพิมพงานตอเน่ือง แครสั้น จํานวน 1 เครื่อง แครยาว จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด

ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงต้ังงบประมาณตามทองถ่ิน  ต้ังจายจากรายได 

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)   

ข. รายจายจากกําไรสุทธิ ต้ังไว 5,080,000 บาท

   หมวดรายจายอื่น ต้ังไว 5,080,000 บาท

           -  เงินรางวัลประจําป  15% ต้ังไว 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําป รัอยละ 15 ของกําไรสุทธิ ใหกับระดับจังหวัด ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 พนักงานสถานธนานุบาลทุกตําแหนง และสํานักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 66 

ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 เรื่อง การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล

ต้ังจายจากกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย )

           -  เงินบูรณะทองถ่ิน  30% ต้ังไว 1,480,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบูรณะทองถ่ินใหแกเทศบาล รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท. 

ที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 เรื่อง การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล 

ต้ังจายจากกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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           -  เงินสมทบเงินทุนหมุนเวียน  55% ต้ังไว 2,400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล รอยละ 55 ของกําไรสุทธิ  ตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท. 

ที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 เรื่อง การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล 

 ต้ังจายจากกําไรสุทธิ  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

*************************************




