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 รายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 11,830,056.47     16,626,710.00     17,819,460.00     

งบบุคลากร 38,739,512.86     53,918,690.00     60,891,680.00     

งบด าเนนิงาน 56,750,325.84     55,008,400.00     53,768,880.00     

งบลงทุน 13,787,774.00     8,307,400.00       13,995,780.00     

งบรายจ่ายอ่ืน -                        10,000.00             -                        

งบเงินอุดหนนุ 5,824,085.39       7,130,800.00       9,524,200.00       

รวมจ่ายจากงบประมาณ 126,931,754.56  141,002,000.00  156,000,000.00  

รวม

หมายเหตุ 

1. งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว

2. งบด าเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน  หมายถึง  ครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

4. งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง หมวดรายจ่ายอ่ืน

5. งบเงินอุดหนุน หมายถึง หมวดเงินอุดหนุน

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายจ่าย



 รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 7,677,897.04       7,300,000.00       7,850,000.00       

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 3,226,353.30       3,025,000.00       3,219,000.00       

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,082,186.95       1,350,000.00       2,066,500.00       

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 949,901.42          1,100,000.00       1,120,000.00       

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 999,043.00          1,225,000.00       1,125,000.00       

หมวดรายได้จากทุน -                        -                        500.00                  

รวมรายได้จัดเก็บเอง 14,935,381.71    14,000,000.00    15,381,000.00    

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 85,167,923.37     79,000,000.00     88,250,000.00     

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 85,167,923.37    79,000,000.00    88,250,000.00    

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป 34,248,122.00     48,002,000.00     52,369,000.00     

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34,248,122.00    48,002,000.00    52,369,000.00    

รวม 134,351,427.08  141,002,000.00  156,000,000.00  

รายรับ

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  2557

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น



 รายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 11,830,056.47     16,626,710.00     17,819,460.00     

งบบุคลากร 38,739,512.86     53,918,690.00     60,891,680.00     

งบด าเนนิงาน 56,750,325.84     55,008,400.00     53,768,880.00     

งบลงทุน 13,787,774.00     8,307,400.00       13,995,780.00     

งบรายจ่ายอ่ืน -                        10,000.00             -                        

งบเงินอุดหนนุ 5,824,085.39       7,130,800.00       9,524,200.00       

รวมจ่ายจากงบประมาณ 126,931,754.56  141,002,000.00  156,000,000.00  

รวม

หมายเหตุ 

1. งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว

2. งบด าเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน  หมายถึง  ครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

4. งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง หมวดรายจ่ายอ่ืน

5. งบเงินอุดหนุน หมายถึง หมวดเงินอุดหนุน

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายจ่าย



3
สว่นราชการ เงิน เงินเพ่ิมตา่งๆ ค่าจ้าง เงินเพ่ิมต่างๆ พนักงาน เงินเพ่ิมต่างๆ ช่วยเหลือ การศกึษา ค่าเช่า ค่ารักษา ค่าท าศพ ประกัน บ าเหน็จ ช่วยค่า ตอบแทน บ าเหน็จ รวม

เดือน พนักงานฯ ประจ า ลจ.ประจ า จ้าง ลจ.ภารกิจฯ บุตร บุตร บ้าน พยาบาล สงัคม บ านาญ ครองชีพ อ่ืน ลูกจ้าง
ส านักปลัดเทศบาล   
  -แผนงานบริหารทั่วไป 5,203,910 733,120 906,560 51,100 290,910 62,600 600 170,000 100,000 500,000 8,018,800
  -งานป้องกัน 490,500 25,300 900,170 37,040 1,627,340 737,400 50,000 20,000 3,887,750
  -งานเทศกิจ 541,000     18,000         554,220     23,100       10,500      40,000     72,000    1,258,820
กองคลัง * 2,806,230  209,000       374,000 9,700 309,300 54,000 80,000 9,000 120,000 20,000 3,991,230

กองวิชาการฯ  * 1,663,910  173,100       150,870 5,100 105,080 18,000 5,000        100,000 2,221,060

กองช่าง*
  -งานสวน 303,000     303,000
  -งานก าจัดขยะ 298,210     521,900 15,700 77,000 35,400 948,210
  -งานบ.อุตสาหกรรมฯ 1,094,210  154,400       30,000 50,000 1,328,610
  -งานไฟฟ้าถนน 687,600     42,700         2,666,200 118,100 629,400 125,400 4,000 100,000 200,000 4,573,400
  -งานบ าบัดน้ าเสยี 512,100 20,900 50,000 583,000

กองสาธารณสขุฯ*
  -งานบ.สาธาฯ 1,710,080  178,240       175,020 294,270 59,280 10,000 30,000 3,000 2,459,890
  -งานโรงพยาบาล 54,180       187,820 44,250 10,000 296,250
  -งานบริการสาธาฯ 196,280     156,840 6,280 23,500 50,000 432,900
  -งานศนูย์บริการ 323,980     60,000         4,000 36,000    5,000 428,980
  -งานก าจัดขยะ 258,990     2,319,590 49,040 454,740 211,680 40,000 130,000 3,464,040
  -งานโรงฆ่าสตัว์ 398,640     5,000 403,640

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของแตล่ะกอง / ฝ่าย   เทศบาลเมอืงบ้านไผ่    ปีงบประมาณ  2557                                             



สว่นราชการ เงิน เงินเพ่ิมตา่งๆ ค่าจ้าง เงินเพ่ิมตา่งๆ พนักงาน เงินเพ่ิมตา่งๆ ช่วยเหลือ การศกึษา ค่าเช่า ค่ารักษา ค่าท าศพ ประกัน บ าเหน็จ ช่วยค่า ตอบแทน บ าเหน็จ รวม
เดือน พนักงานฯ ประจ า ลจ.ประจ า จ้าง ลจ.ภารกิจฯ บุตร บุตร บ้าน พยาบาล สงัคม บ านาญ ครองชีพ อ่ืน ลูกจ้าง

กองการศกึษา  *
  -งานบ.การศกึษา 2,735,700  256,700       156900 9500 1,678,100 803,700 25,700      36,000 100,000   20,500    5,822,800
  -งานกีฬาฯ
  -งานศาสนา
  -งานการศกึษาไมก่ าหนดฯ
  -งานระดับก่อนวัยเรียนฯ

กองสวัสดิฯ
  -งานบริหารทั่วไป 1,207,600  183,600       220,800 36,000 30,000 40,000 1,718,000
  -งานสง่เสริมฯ

งบกลาง 30,000 911,700 2,072,620   232,000  756,200  4,002,520

รวม 19,974,020 2,034,160 9,394,370 345,560 5,874,760 2,187,710 54,600 528,700 81,000 1,050,000 30,000 911,700 2,072,620 232,000 615,500 756,200 46,142,900
รวมทั้งสิ้น

***   ค านวณ      =       ค่าใช้จ่ายบริหารงานบุคคล    x    100
                                      ประมาณการรายจ่าย  57 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

46,142,900                  x  100  = %

156,000,000             . 5ส.ค.56

29.58                                                   กองวิชาการและแผนงาน

46,142,900



แผนงานบริหารงานทัวไป

31,824,8906,128,9303,620,06022,075,900

55,00025,000030,000

55,00025,000030,000

120,00000120,000

331,700141,700140,00050,000

451,700141,700140,000170,000

3,297,000472,000115,0002,710,000

1,413,600498,600229,000686,000

5,813,800919,400885,0004,009,400

1,512,600310,000135,0001,067,600

12,037,0002,200,0001,364,0008,473,000

13,126,4903,762,2302,116,0607,248,200

6,154,700006,154,700

19,281,1903,762,2302,116,06013,402,900

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารงานคลังงานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารทัวไปงานงบ

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานการศึกษา

44,368,3801,541,00018,680,98024,146,400

7,174,000306,0006,568,000300,000

7,174,000306,0006,568,000300,000

500,000500,00000

300,00000300,000

800,000500,0000300,000

375,000010,000365,000

5,687,78015,0005,345,780327,000

9,572,400720,0006,757,2002,095,200

192,20000192,200

15,827,380735,00012,112,9802,979,400

20,567,0000020,567,000

20,567,0000020,567,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานงบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

8,277,4706,230,6502,046,820

110,000110,0000

110,000110,0000

122,000112,00010,000

122,000112,00010,000

71,00071,0000

743,000625,000118,000

1,303,500663,500640,000

973,900831,400142,500

3,091,4002,190,900900,500

4,954,0703,817,7501,136,320

4,954,0703,817,7501,136,320

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งานเทศกิจงานงบ



แผนงานสังคมสงเคราะห์

250,000250,000

250,000250,000

250,000250,000

                                             รวม

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

งานงบ

แผนงานสาธารณสุข

5,660,4201,285,180585,900816,2502,973,090

390,00000340,00050,000

390,00000340,00050,000

40,00000040,000

40,00000040,000

144,000130,0000014,000

662,000277,00035,000100,000250,000

763,400419,200115,00080,000149,200

214,50075,00076,50010,00053,000

1,783,900901,200226,500190,000466,200

3,446,520383,980359,400286,2502,416,890

3,446,520383,980359,400286,2502,416,890

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน

งานโรงพยาบาลงานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

งานงบ



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3,920,0001,763,0002,157,000

358,000358,0000

358,000358,0000

100,0000100,000

40,000040,000

140,0000140,000

166,0000166,000

1,488,0001,405,00083,000

120,0000120,000

1,774,0001,405,000369,000

1,648,00001,648,000

1,648,00001,648,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

30,148,3304,123,48013,671,8502,091,20010,261,800

657,2000207,2000450,000

657,2000207,2000450,000

3,372,0803,372,080000

930,0000730,0000200,000

4,302,0803,372,080730,0000200,000

20,0000020,0000

6,899,00002,500,000105,0004,294,000

8,134,400158,4005,608,4001,663,200704,400

788,00060,000384,0000344,000

15,841,400218,4008,492,4001,788,2005,342,400

9,347,650533,0004,242,250303,0004,269,400

9,347,650533,0004,242,250303,0004,269,400

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานบําบัดนําเสียงานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล

งานสวนสาธารณะงานไฟฟ้าถนนงานงบ



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9,925,6108,110,0001,815,610

8,110,0008,110,0000

30,000030,000

8,140,0008,110,00030,000

100,0000100,000

123,0000123,000

224,0000224,000

90,000090,000

537,0000537,000

1,248,61001,248,610

1,248,61001,248,610

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2,745,0002,420,000325,000

780,000720,00060,000

780,000720,00060,000

1,965,0001,700,000265,000

1,965,0001,700,000265,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานกีฬาและนันทนาการงานงบ



แผนงานงบกลาง

17,819,46017,819,460

3,160,8203,160,820

14,658,64014,658,640

17,819,46017,819,460

                                             รวม

    บําเหน็จ/บํานาญ

    งบกลาง

งบกลาง

รวมงบกลางงานงบ

แผนงานการพาณิชย์

1,060,4401,060,440

108,000108,000

140,000140,000

396,800396,800

17,00017,000

661,800661,800

398,640398,640

398,640398,640

                                             รวม

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานโรงฆ่าสัตว์งานงบ
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อําเภอ บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  2557

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 10,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 90,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 30,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 55,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 1,800,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 8,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 20,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 100,000  บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,219,000 บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมาแล้ว

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 70,000  บาท

          ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ

ภาษีป้าย จํานวน 1,790,000  บาท

          ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 240,000  บาท

          ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 5,750,000  บาท

หมวดภาษีอากร รวม 7,850,000 บาท

รายได้จัดเก็บ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 156,000,000   บาท  แยกเป็น
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          โดยประมาณการไว้ 30% ของกําไรสุทธิ

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

          -ดอกเบียเงินฝากธนาคาร (413003)จํานวน  590,000.- บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินฝากของเทศบาล
-ดอกเบียเงินฝากกองทุน ก.ส.ท.(413003)จํานวน  50,000.-  บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินทีสมทบอยู่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ดอกเบีย

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าเช่าหรือบริการสถานที

          โดยประมาณการไว้ตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล

ค่าเช่าทีดิน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

          โดยประมาณการรองรับรายได้จากใบอนุญาตอืน ๆ ทีอาจเกิดขึน

ค่าใบอนุญาตอืนๆ

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนที
เกิน 200 ตารางเมตร

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

          ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
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จํานวน 1,120,000  บาท

รวม 1,120,000 บาท

จํานวน 640,000  บาท

จํานวน 1,400,000  บาท

จํานวน 26,500  บาท

รวม 2,066,500 บาท

จํานวน 1,000  บาท

จํานวน 8,000  บาท

จํานวน 2,000  บาท

จํานวน 100,000  บาท

จํานวน 130,000  บาท

จํานวน 200,000  บาท

จํานวน 200,000  บาท

จํานวน 3,000  บาท

จํานวน 24,000  บาท

จํานวน 1,000  บาท

จํานวน 2,000  บาท

จํานวน 80,000  บาท

จํานวน 300,000  บาท

จํานวน 4,000  บาท
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          - โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
- โดยประมาณการตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/; 1506 ลงวันที  26 มิถุนายน  2556 เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการจัดการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
และ ด่วนมาก  ที มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา จํานวน 52,369,000  บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 52,369,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 6,000,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 1,600,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 300,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 11,000,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ภาษีสุรา จํานวน 5,000,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 800,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 13,000,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 50,500,000  บาท

          โดยประมาณการรองรับค่าภาษีและค่าธรรมรถยนต์ทีอาจเกิดขึน

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 50,000  บาท

หมวดภาษีจัดสรร รวม 88,250,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500  บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 600,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 25,000  บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 500,000  บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,125,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 22/10/2556  11:12:19 หน้า : 6/6

 บาท

บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

 บาท

 บาท

 บาท

 บาท

 บาท

 บาท

 บาท

 บาท

 บาท

บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

 บาท

บาท

 บาท

 บาท

 บาท

บาท



วันทีพิมพ์ : 21/10/2556  16:45:33 หน้า : 1/69

อําเภอ บ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  2557

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  2 อัตรา  และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี   จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริง
ของปีงบประมาณทีแล้วมา  ตังแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้านบาท  จะต้อง
จ่าย เงินเดือนทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ จํานวน 2 อัตรา  และเลขานุการนายก
เทศมนตรีฯ จํานวน 1 อัตรา ดังนี   ทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ  11,250 บาท
เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ   15,750 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 459,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารเทศบาล ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี และ
ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบีย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริง
ของปีงบประมาณทีแล้วมา  ตังแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้านบาทจะต้อง
จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารดังนี  นายกเทศมนตรี    เดือนละ 9,000  บาท
รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,750  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี
จํานวน  4  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณทีแล้ว
มา ตังแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้านบาท  จะต้องจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ผู้บริหารเทศบาล ดังนี นายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท รองนายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,750 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี
จํานวน  4 อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ.2554 รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณทีแล้วมา
ตังแต่  100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล
ดังนี  นายกเทศมนตรีเดือนละ 45,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี   เดือนละ
24,720 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,430,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,154,700  บาท

งบบุคลากร รวม 13,402,900  บาท

งานบริหารทัวไป รวม 22,075,900  บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 156,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป แยกเป็น
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-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯตังไว้ 62,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  และเงินทีได้รับจากการพิจารณา
เลือนขันค่าตอบแทนตามผลการ ประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป จํานวน (3%-5%) ของอัตรา ค่า
ตอบแทนก่อนในปีนัน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ พนักงานจ้างสําหรับเทศบาล ลงวันที 28
มิถุนายน 2547 ทีปฏิบัติหน้าทีในงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา ,งานการเจ้าหน้าที
จํานวน  1 อัตรา รวมพนักงานจ้างตามภารกิจ  3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,910 บาท

-เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ ตังไว้ 51,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุดของ
อันดับ

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 51,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําลูกจ้างประจําใน งานบริหารทัวไป  5 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 906,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของปลัดเทศบาล 9 เดือนละ  10,000 บาท  รอง
ปลัดเทศบาล 8 เดือนละ  5,600 บาท รองปลัดเทศบาล 7 เดือนละ  3,500 บาท  หัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาลในอัตรา เดือนละ 5,600 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 296,400 บาท

-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตังไว้ 36,120 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล
-เงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการท้องถินตามระเบียบ ตังไว้ 73,200บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการส่วนท้องถินทีจะได้รับจําแนกตาม
ช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที ขก  0037.2/ว
10476 ลงวันที  23 พฤษภาคม  2554
-เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ตังไว้ 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุดของ
อันดับ
-ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตังไว้ 296,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน   ของปลัดเทศบาล 9 เดือนละ  10,000 บาท  รอง
ปลัดเทศบาล 8 เดือนละ  5,600 บาท  รองปลัดเทศบาล 7 เดือนละ 3,500 บาท  หัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 436,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  17
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,203,910 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,248,200  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา รอง
ประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1 อันตรา สมาชิกสภาเทศบาล   จํานวน  16  อัตรา
รวม  18  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธาน
สภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณทีแล้ว
มา  ตังแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนราย
เดือน ดังนี ประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  24,720 บาท รองประธานสภาเทศบาล
เดือนละ  20,250 บาท สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ  15,750 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,563,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร  ให้แก่พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล
งานธุรการ งานบริหารทัวไป งานทะเบียนและบัตร ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการด้านการค่ารักษาพยาบาล  ให้แก่  นายกเทศมนตรี
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และบุคคลในครอบครัว  ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวัน
หยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 130,000 บาท

-ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล ตังไว้13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ทีสภามอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าทีในสมัยประชุมและนอกสมัยประชุมซึงตามปกติเบิกจ่ายในวันละ  250 บาท/วัน
และให้ประธานกรรมการได้รับเบียประชุมเพิมอีกหนึงในสีของอัตราเบียประชุม
-ค่าตอบแทนและค่าเบียประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนินการสอบ ตังไว้
120,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าทีดําเนินการสอบในการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึน  การโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอืนมาแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาทีว่าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ,ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการสอบ  พ.ศ.2549  พระราชกฤษฎีกาเบียประชุมกรรมการ  พ.ศ.2547
และประกาศกระทรวงการคลัง  เรือง  กําหนดรายชือคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ทีมีสิทธิได้รับเบียประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบียประชุมเป็นรายเดือนและเป็นราย
ครัง สําหรับกรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  พ.ศ.2551
-ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล  ตังไว้
30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล
สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอัตรา 1,500 บาท / คน (ต่อการประเมิน 1
ราย) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง กําหนด ค่า
ตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงวันที 17  กันยายน  2546
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์
(เลือนไหล) ทีมาจากบุคคลภายนอก ตังไว้4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมี
ประสบการณ์ (เลือนไหล)เฉพาะกรรมการทีได้รับการแต่งตังจากบุคคลภายนอก
เทศบาล  โดยจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 250 บาท / คน / การประเมิน 1 ราย)ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรือง  กําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์(เลือนไหล) ทีมา
จากบุคคลภายนอก  ลงวันที 7 มิถุนายน  2547

ค่าเบียประชุม จํานวน 167,000 บาท

-ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.ที
มท 0809.3/ว 25 ลงวันที  9 มีนาคม  2549 เรือง การกําหนดประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ   หรือพนักงานส่วนท้องถิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,067,600  บาท

งบดําเนินงาน รวม 8,473,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังทัวไป (สมาชิกสภาท้องถิน , ผู้บริหารท้อง
ถิน ,สส.,สว.,สจ.)  เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตัง
ค่าเอกสาร  ค่าถ่ายเอกสาร  และรายจ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์  ที  7.1 หน้าที  5-97 โครงการที 1)

-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 1,900,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง   ทังในประเทศและนอกประเทศ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที ค่าตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานัก
งาน  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก
ค่าจ้างรถโดยสาร ค่าตัวเครืองบิน  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ   (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์  ที 7.2 หน้าที 5-98
โครงการที 2)

- โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

จํานวน 100,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตังไว้ 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลทีมาตรวจงาน นิเทศงาน เยียมชมทัศนศึกษาดูงาน คณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ/หนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทย  ซึงมิใช่เป็นการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ
อันเป็นโครงการและมีช่วงเวลาทีแน่นอน ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 โดย
ถือจ่ายได้ไม่เกิน  1% ของรายได้จริง ของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุน  เงินกู้  หรือเงินทีมีผู้อุทิศให้    รายได้จริงของปีทีล่วงมา  เท่ากับ
134,351,427.08 บาท - เงินอุดหนุน 34,248,122 บาท ค่ารับรองทีจะตังได้ คือ
134,351,427.08-34,248,122= 100,103,305.08 x 1% บาท  ดังนันเงินค่า
รับรองที เทศบาลถือจ่ายได้ตามระเบียบฯ  จํานวน 1,001,033 บาท แต่ขอตังงบ
ประมาณไว้  230,000  บาท
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตังไว้ 50,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าของรางวัล  ค่าพิมพ์เอกสาร
ในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตัง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือธง  ธงทิว  โคมไฟ  ไฟประดับ  ตราสัญลักษณ์  และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  เพือใช้ในการประดับตกแต่งในวันสําคัญของชาติ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์  ที 3.3 หน้าที 5-71 โครงการที 1)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 380,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ ตังไว้ 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ, ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นพับ,ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าเบีย
ประกัน  เช่น ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท., ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาแรงงานให้บุคคล
ภายนอกทีทํางานอย่างใดอย่างหนึงในการเพิมประสิทธิภาพการบริการ , ค่าติดตัง
ไฟฟ้า , ค่าติดตังประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ฯลฯ
-โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ
ตังไว้ 554,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลหลังใหญ่  ทังชันบน - ชัน
ล่าง  และอาคารกองการศึกษาชันบน ห้องประชุมสภาเทศบาล ด้านล่าง  รวมถึงห้อง
นํา  ห้องสุขาทังหมดในอาคาร  2 อาคาร  และหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ และ
จ้างรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์  ที 7.3 หน้าที 5-103
โครงการที 2)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,054,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,009,400  บาท
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-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อสร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  ที
ชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้การได้  เช่น   เครืองถ่ายเอกสาร
เครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า   รถยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้
เก็บเอกสาร   เครืองปรับอากาศ  เครืองรับโทรศัพท์   ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิง
ก่อสร้าง  เช่น  ซ่อมแซมสํานักงานทีชํารุด  ห้องนํา  ประตู  หน้าต่าง  บ้านพักผู้
บริหารและพนักงาน  ฯลฯ  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที ค่าตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจํา
เป็นต้องใช้ในโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์
ที 7.2 หน้าที 5-98 โครงการที 1)

-โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  ประจําปี ในวันเทศบาล (24
เมษายน ) และวันท้องถินไทย (18  มีนาคม)  เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวาย
พระ ค่าเครืองไทยธรรม ค่าอาหารเลียงพระ   ค่าจัดทําป้ายนิทรรศการ  ค่าของขวัญ
ของรางวัล  ค่าอาหาร ค่านําแข็ง ค่าเครืองดืม ค่าเครืองเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ค่าจัดซือ
พันธุ์ไม้และรวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับกิจกรรม  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์  ที 7.3 หน้าที  5-105 โครงการที 8  และ
ยุทธศาสตร์ ที 3.3 หน้าที  5-71 โครงการที 3)

-โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถินไทย จํานวน 40,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติ
งานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพือประโยชน์ส่วนรวม จนบังเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ และเพือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาการเพิมพูนประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์  ที 7.2 หน้าที 5-98 โครงการที 3)

-โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผู้ปฎิบัติงานดีเด่น จํานวน 5,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน  ให้กับคู่กรณีทีได้รับความ
เสีบหายทีเกิดจากเทศบาล  หรือรายจ่ายอืน ๆ  ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอืน ๆ

-ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  ฯลฯ  สําหรับ
ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ  เช่น  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

-ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงหรีด  พวงมาลา จํานวน 10,000  บาท

-ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตังไว้  300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่า
เช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่าย  อืนทีจําเป็น ให้แก่คณะผู้บริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  สมาชิก  ทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
-ค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่า
เช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่าย  อืนทีจําเป็น ให้แก่คณะผู้บริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 310,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่า แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette ,Floppy ,Disk ,Removable
Disk ,Compact Disc ,Digital  Video Disc)เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic
Tape , Cassette Tape Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ์ (Key  Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น
RAM คัตซีทฟิตเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switch Box) เครืองกระจายสัญญาณ  (Hup) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card , Land card , Anti virus Card ,
Sound Card) เป็นต้น  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น  แบบฮาร์ดดิสก์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น  เครือง
อ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-Com) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ทีมีราคา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป ,ซีดี)ม้วนเทปเปล่า  เมมมอรีสติกของกล้อง
ดิจิตอล  ถ่านแฟลช  ล้างอัดภาพขยายภาพ  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  ภาพถ่ายดาวเทียม
ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล นํามันเบนซิน  นํามัน
ก๊าด  ถ่าน  นํามันเตา  แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง  นํามันจาระบี  นํากลัน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี ยางนอกยางใน สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํามันเบรก
เบาะรถ  หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์  รถจักรยานยนต์
กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง  เข็ดขัดนิรภัย    ไส้กรองอากาศ ไส้กรองนํามันเครือง
เข็มขัดนิรภัยไส้กรองเบนซินไส้กรองโซล่าและอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว
ทราย  อิฐหรือซีเมนต์  บล๊อก กระเบือง สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม
สิว  ขวาน  สว่าน  เลือย  กบไสไม้  เหล็กเส้น  ตลับเมตร  ท่อนํา  อุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด  ถังนํา  แปรง   เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูทีนอน  ปลอกหมอน หมอน  ผ้า
ห่ม  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วนํา  จานรองแก้ว  กระจกเงา    นํายาล้างห้อง
นํา  นํายาล้างจาน  ก้อนหอมดับกลิน  นําจืดทีซือจากเอกชน  นํายาถูพืน  ปุ้งเต้า นํายา
เช็ดกระจก  ผงซักฟอก  สบู่  กระดาษชําระ  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง ผงซัก
ฟอก  ขันนํา  แปรงล้างห้องนํา  ถังนํา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  สายไฟฟ้า โคมไฟ
หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูรอเรสเซนต์  เบรก
เกอร์  มูฟวิงคอยส์  คอนเดนเซอร์  หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์  สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด
สายอากาศ  ลําโพง ไฟฉาย  อุปกรณ์เครืองเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถ่านวิทยุ
สือสาร  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็ม
หมุด  เทปใส  เทปหนังไก่ กระดาษกาว  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี สมุด
ประวัติ ข้าราชการ  แบบพิมพ์  ชอล์ก  ผ้าสําลี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง  ซอง  ธง
ชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจากการจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  นํามัน
ไข  ขีผึง  ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  นําดืม  เทปลบคําผิด
นํายาลบคําผิด  ปากกาเน้นคํา  สมุดเบอร์สอง  กระดาษกาวสองหน้า  กระดาษสี ผ้า
หมึกเครืองพิมพ์ดีด  ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษชาร์ท  ผ้าริมเขียว เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนที  เครืองดับเพลิง พระบรม
ฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ  กระดานดํา รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้าย ชือ
สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้าย ต่าง ๆ  มู่ลี  ม่านปรับแสง
(ต่อผืน)พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน  เครืองคํานวณเลข  พระพุทธรูป  พระ
บรมรูปจําลอง   แผงกันห้อง  กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 686,000  บาท
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-เงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบ้านไผ่ ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบ้านไผ่  ที ขก 0023.15/1210 ลงวันที 30
เมษายน  2556 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์  ที 1.1
หน้าที 5-4 โครงการที 1)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท

-เงินอุดหนุนทีว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตังไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการ"จัดงานรัฐพิธี ประจําปี
2557 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น" ตามหนังสืออําเภอบ้านไผ่  ที ขก 0023.15/
1211  ลงวันที  30 เมษายน 2556 (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์  ที 3.3 หน้าที 5-71 โครงการที  2)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําตู้เก็บเอกสารชนิดติดผนังมีประตู  เปิด - ปิด  ตามช่อง
เก็บเอกสารต่างๆ  ขนาด 0.45 x 3.00 x 4.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที
ทางเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที
7.3 หน้าที 5-104 โครงการที 6)

-โครงการจ้างเหมาจัดทําตู้เก็บเอกสารชนิดติดผนังมีประตู เปิด-ปิด ตามช่องเก็บเอกสาร
ต่างๆ

จํานวน 120,000  บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 120,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ (ราย
จ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท) ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น   เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า
รถยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร   เครืองปรับ
อากาศ  เครืองรับโทรศัพท์   ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  เช่น  ซ่อมแซม
สํานักงานทีชํารุด  ห้องนํา  ประตู  หน้าต่าง  บ้านพักผู้บริหารและพนักงาน  ฯลฯ  และ
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000  บาท

งบลงทุน รวม 170,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ  ค่าโทรศัพท์เคลือนที
สํานักงานทังหมด  บ้านพักปลัดเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาล  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล  และอาคารสถานีย่อยมิตรภาพ  ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่

ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,400,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,710,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถตังจ่ายได้ ในวัสดุประเภทใดได้ เช่น ผ้าใบ ผ้า
พลาสติก คลิปติดบัตร  พลาสติกใส่บัตร มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า   ซองใส่บัตร ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  ให้แก่พนักงานเทศบาล ตลอดจนบุคคล
ในครอบครัวทีเบิกได้ ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงประชุมกรรมการ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 135,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,364,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล จํานวน 1
อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ
พิจารณาเลือนขัน เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป จํานวน (3 -
5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนัน ตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที
ในงานจัดทํางบประมาณ จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 105,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจํา กอง
วิชาการและแผนงาน จํานวน  1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 150,870 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวข้าราชการส่วนท้องถิน ตังไว้ 14,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล
-เงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตังไว้ 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
-เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตังไว้ 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 105,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ   พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ในปีงบประมาณ 2557 จํานวน 7 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,663,910 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,116,060  บาท

งบบุคลากร รวม 2,116,060  บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,620,060  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิน รวมไปถึง
การอบรมให้ความรู้ ค่าพิธีการค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสาร
เผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอืนๆ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตาม
ยุทธศาสตร์ที 7.2 หน้า 5-100 โครงการที 8)

-โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการส่งเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ อันเป็นการเสริม
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมคิดในการกําหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิน โดยจะดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมเมืองบ้านไผ่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมแนวคิด แลกเปลียนเรียนรู้
เกียวกับทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนาเทศบาล จากประชาชนทุกภาคส่วนและ
กิจกรรมของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสถานที ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม
และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 7.1 หน้า 5-96 โครงการที 2)

-โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินอย่างมีส่วนร่วม จํานวน 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียมอืนๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลทีมีคําสังให้ไปราชการ ไปอบรม  ไปประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักร

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆและระเบียบต่าง ๆ  หรือ
กฎหมายทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง รวมทังค่าจ้างเหมาค่าแรงงานทํา
เอกสารค่าธรรมเนียม ศาล   อัยการ  ทนายความ   เกียวกับการดําเนินการทางคดี
ความของเทศบาลทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย  หรือค่าธรรมเนียมในการ
ระวังชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน  หรือรายจ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะนี  รวมทังค่าจ้างเหมา
จัดทําวีดิทัศน์ และเว็บไซต์ของเทศบาล ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทังงานทีใช้แรงงานงานทีใช้ทักษะฝีมือ และงานทาง
วิชาการ  ฯลฯ
-โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ ตังไว้ 370,000
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ์,แผ่นปลิว,จุลสาร,วารสาร,
ปฏิทิน,วีดิทัศน์ รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ และสือสิงพิมพ์ ฯลฯ เพือเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัวไปทราบ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-
2559) ตามยุทธศาสตร์ที 6.2 หน้า 5-94 โครงการที 8)
-โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพือการบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของหน่วยงาน  ตัง
ไว้25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ เพือการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วย
งาน (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที 6.2 หน้า 5-95
โครงการที 9)
-โครงการเพิมและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตังไว้30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตังอุปกรณ์ทีใช้สําหรับการเชือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เครือข่ายอืนติดตังระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายแบบใช้สายสัญญาณ
(LAN:UTP-CAT-5) ระบบไร้สาย (Wireless Lan Card)อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย ( Wireless  Access point)อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)
และอุปกรณ์ ทีจําเป็นอืนโดยสามารถกระจายสัญญาณ ได้ครอบคลุมทุกกอง/ฝ่าย ภาย
ในสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และจุดให้บริการของเทศบาลฯ (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 6.2 หน้า 5-94 โครงการที 6)
-โครงการถนนคนเดินบ้านไผ่  ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ,ป้ายกิจกรรม,แผ่น
พับ,ใบปลิว และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559) ตามยุทธศาสตร์ที 3.3 หน้า 5-72 โครงการที 4)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 575,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 885,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะต่างๆ  เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ
ปากกา  ดินสอ   ไม้บรรทัด   ยางลบ  คลิปดํา  เทปใส  กาว เทปใสแบบเป็นชุด เทป
หนังไก่  กระดาษกาว  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข เป๊ก นํายาลบกระดาษไข ลวด
เย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี  แปรงลบกระดาน ตรายาง   ซอง  สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจากการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ผ้าหมึกพิมพ์ดีด นํายาลบคําผิด ปากกา
เน้นคํา สมุดเบอร์สอง  กระดาษกาวสองหน้า  มีดคัตเตอร์  นําดืม  กระดาษสีต่าง ๆ
ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษชาร์ด สีเมจิ กุญแจ  กระดานไวท์บอร์ด ใบมีดคัตเตอร์
มู่ลี หมึกเติมตลับชาด กรรไกร วารสาร ตลับชาด  กระดาษสําหรับเครืองเลเซอร์  สมุด
กาวโน๊ต ทีประทับ(ตราประทับ) กล่องเก็บหนังสือ-เอกสาร ทีคันหนังสือ นิตยสาร
หนังสือ  แบบพิมพ์  เอกสารต่าง ๆ  สําหรับระบบสารสนเทศ ฯ   ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 229,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายใน
โครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สถานที ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 7.2
หน้า 5-100 โครงการที 7)

-โครงการอบรมให้ความรู้เพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ในปี 2558

จํานวน 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ ค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้า 5-57 โครงการที 1)

-โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ ค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 7.2 หน้า 5-99 โครงการที 6)

-โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรใน
องค์กร

จํานวน 20,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้  ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ  ค่าเอกสารเผยแพร่ และ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
การฝึกอบรม (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 1.1 หน้า
5-4 โครงการที 2)

-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู้ จํานวน 30,000  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แก่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัด
ทําแผนฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสถานที ค่ายาน
พาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 7.1 หน้า 5-96
โครงการที 3)

-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 40,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามโครงการ
เครือข่าย Internet ตามหนังสือ ที มท 0808.3/ว 2351 ลงวันที 10  กรกฎาคม
2546 ข้อ 7.2 ค่าสือสารผ่านดาวเทียม และค่าสือสารอืนๆ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 115,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
(Diskette,FloppyDisk,Removable)Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette-Tape,Cartridge
Tape)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ กระดาษใช้สําหรับเครืองสแกนเนอร์ เมนบอร์ด (MainBoard) เม
มโมรีชิป (MemoryChip) เช่น Ram คัตชีทฟีดเดอร์ (CutSheetFeeder) เมาส์
(Mouse) พรินเตอร์ สวิตซิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub )แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan
Card, Anti virus ,Card Sound Card) เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเก็ตต์ (Diskette)แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD
-ROM) แบบออพติคอล (Optical)  แบบทีวีเอ๊าท์ (TV-OUT) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.- บาท และอืนๆ
สําหรับระบบงานสารสนเทศ ระบบเครือข่าย Internet,Handy Drive วัสดุ/อุปกรณ์
เชือมต่อคอมฯ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี   แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์  วีดีโอ  แผ่นวีซีดี)ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย
ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพกล่อง ระวิงใส่ฟิล์ม ภาพยนต์ เครือง
กรอเทป กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม ถ่าน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม
นํามันจารบี นํากลัน นํามันเครือง และอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน นํามันเบรก
เบาะรถ หัวเทียน  ไขควง น๊อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  รถจักรยานยนต์
กันชนรถยนต์   ฟิล์มกรองแสง   เข็มขัดนิรภัย  ไส้กรองอากาศ ไส้กรองนํามันเครือง
ไส้กรองเบนซิน ไส้กรองโซล่า และอะไหล่เครืองยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  ถาด มีด  ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วนํา จานรองแก้ว ถังนํา นํายาล้างจาน ก้อนดับกลิน นํายาเช็ดกระจก สเปร์
หอม สบู่ จาน ผงซักฟอก กระดาษชําระ กระติกนําร้อน กระติกนําเย็น หม้อไฟฟ้า
กระทะไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  ฟิวส์  เทป
พันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ลูกถ้วยสายอากาศ
หลอดวิทยุทรานชิสเตอร์   และชินส่วนวิทยุ   รีซีสเตอร์   ลําโพง มูฟวิงคอยส์  ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ โคมไฟฟ้า  ไมโครโฟน
ผังแสดงวงจรต่างๆ  ไฟฉายสปอตไลท์  เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  เครือง
สัญญาณเตือนภัย ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที 1(35 หน้า/นาที)จํานวน 1 เครือง เพือรองรับการปฏิบัติงานในระบบ e-
LAAS คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
-มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0
-มีช่องเชือมต่อEthernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซือตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 7.3 หน้า 5-111 โครงการที 38)

-โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network จํานวน 19,900  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดมัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก (Inkjet)จํานวน 2
เครือง ราคาเครืองละ 4,200 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครือง
เดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซือตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 7.3 หน้า 5-111 โครงการที 37)

-โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดมัลติฟังก์ชัน จํานวน 8,400  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิว)จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 25,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory
ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซือตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 7.3 หน้า 5-111 โครงการที 39)

-โครงการจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000  บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,000  บาท

งบลงทุน รวม 140,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ในกรณีเงินเดือนเต็มขันสูงสุดของ
อันดับ   และเงินเพิมการครองชีพชัวคราว

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 9,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง งานธุรการ 1 อัตรา  งานแผนที
ภาษีฯ จํานวน  1 อัตรา  รวม  2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 374,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ  5,600 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

-เงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้าราชการส่วนท้องถิน  ตังไว้  18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล
-เงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ  ตังไว้  19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
-เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุด  ตังไว้  37,600
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานกรณีเงินเดือนถึงขึนสูงสุด
-เงินเพิมค่าตอบแทนรายเดือน  ตังไว้ 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าคอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  5,600
บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 141,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ
รายจ่าย  พ.ศ.2557 จํานวน 13 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,806,230 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,762,230  บาท

งบบุคลากร รวม 3,762,230  บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 6,128,930  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ และสิงก่อสร้างต่างๆ  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบ  เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ   รวมถึงค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 19,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน แบบที 1 จํานวน 3 เครือง ราคาเครืองละ
14,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จํานวน 1
หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซือตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้า 5-57 โครงการที 3)

-โครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 42,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ  แบบพิมพ์  ใบเสร็จรับเงิน   นําดืม
ค่าซือ/จ้างทําตรายาง หมึกเครืองถ่ายเอกสาร  เครืองอัดสําเนาดิจิตอล  ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 224,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 498,600  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินหรือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูล แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ  เช่น  ปากกา   ดินสอ   กระดาษ   แผ่นโปรแกรมทีเกียวกับ งานแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ ที
6.2 หน้า  5-93 โครงการที  3)

-โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 5,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าขนย้ายสัมภาระในราช
อาณาจักร  ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับคําสังให้
เดินทางไปราชการ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดให้เทศบาล   เช่น  จ้าง
เหมาแรงงานทําของ  จ้างเหมาปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยสถานทีของทาง
ราชการ จ้างเหมาปฏิบัติงานอืน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจัดทําแผ่นพับ  ค่ารับวารสาร/
หนังสือพิมพ์  ค่าหนังสือระเบียบกฏหมาย    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ค่าเช่า
ทรัพย์สินธนารักษ์  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า ค่าเบียประกันภัย   ค่าใช้จ่ายอืน
สําหรับทรัพย์สินราชพัสดุ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 754,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 919,400  บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล  ข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิน  และ
ลูกจ้างประจํา

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 310,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,200,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลังของเทศบาล พร้อมทังเงินทีได้รับจาก
การพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผล การประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัตงานทีมีระดับดีขึนไป  จํานวน (3%-5%) ของ
อัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนัน ตามประกาศคณะกรรมการฯ  จํานวนทังสิน  3 อัตรา
งานพัสดุ  งานจัดเก็บรายได้และ งานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 309,300 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าติดตังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดดังนี
 -ผ้าม่าน ขนาด  กว้าง  3.72 m x สูง  1.60 m จํานวน  1 ชุด
 -ผ้าม่าน ขนาด  กว้าง  3.72 m x สูง  1.00 m จํานวน  2 ชุด
 -ผ้าม่าน ขนาด  กว้าง  3.65 m x สูง  2.23 m จํานวน  1 ชุด
 -ผ้าม่าน ขนาด  กว้าง  3.20 m x สูง  1.45 m จํานวน  1 ชุด
 -ผ้าม่าน ขนาด  กว้าง  1.80 m x สูง  1.60 m จํานวน  1 ชุด
ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตามราคาท้องถิน (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  7.3 หน้า  5-112 โครงการที  47)

-โครงการติดตังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 20,700  บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบติดผนัง สามารถทําความเย็นไม่ตํากว่า
30000 BTU ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตาสหกรรม มอก. 2134-2545 มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จํานวน  1
เครือง   จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.
ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 7.3 หน้า  5-112 โครงการที  44)

-โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 37,300  บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 141,700  บาท

งบลงทุน รวม 141,700  บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาตลาดสดเทศบาล 1,2,3,4

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1,2,3,4

ค่าไฟฟ้า จํานวน 352,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 472,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสด์  แผ่น  CD, VCD ชุดหมึกเครือง
พิมพ์    แฟลตไดรท์   แผ่นกรองแสงจอภาพ  แผ่นโปรแกรมสแกนไวรัส และวัสดุอืน
ทีอยู่ในประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่นป้าย   แผ่นผ้า   ป้ายไวนิว  กระดาษโปสเตอร์   แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  เทปบันทึกเสียง หรือภาพถ่ายวีดีโอ  รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด  ขยาย  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ถ่าน    แบตเตอร์รีกล้องดิจิตอล ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เพือใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เช่น  นํามันดีเซล   นํามันเบนซิน  แก๊สโซฮอล นํามันเครือง   นํากลัน   บิลเบิกนํามัน
ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 116,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี  ท่อไอเสีย  ยางนอกยางใน   วัสดุอืนทีอยู่ในประเภท
ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีนํามาดําเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น  ไม้ต่าง ๆ  ปูน  อิฐ หรือซีเมนต์  บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  ตลับ
เมตร  อุปกรณ์ประปา  ท่อต่าง ๆ  โถส้วม  อ่างล้างมือ และอืน ๆ ทีอยู่ในหมวดวัสดุก่อ
สร้าง  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้กวาด   ผงซักฟอก กะละมัง  แก้วนํา   ขันนํา  นํายาล้างจาน
ถังนํา  และวัสดุอืนทีอยู่ ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สตาทร์เตอร์ บัลลาส  สายอากาศ  และ
วัสดุอืน ๆ  ทีอยู่ในประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 541,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,136,320  บาท

งบบุคลากร รวม 1,136,320  บาท

งานเทศกิจ รวม 2,046,820  บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการอํานวยการของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซือการจ้างของ อปท. ระดับอําเภอ  ประจําปี  2557(แผน
พัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  6.2  หน้า  5-93
โครงการที  4)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 25,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์/ทรัพย์สินอืน ๆ  เช่นครุภัณฑ์สํานัก
งาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์อืน (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000
บาท) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  7.3
หน้า  5-125 โครงการที  109)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

-จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  ตังไว้  32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 1 เครือง ราคา 32,000
บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  3.0 GHz และมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory
ไม่น้อยกว่า 8 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2557-
2559)ตามยุทธศาสตร์ที 7.3 หน้า  5-113 โครงการที  48)

-จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ตังไว้  1,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ  จํานวน  1 เครือง   รายละเอียด  ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม้น้อยกว่า  750  VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2557-
2559)ตามยุทธศาสตร์ที 7.3 หน้า  5-113 โครงการที  50)

-โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 33,700  บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและ
จราจร เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก  ค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจุดผ่อนผัน ป้ายจราจร ซือสีเพือตีเส้นจุดผ่อนผัน และจราจร
รายจ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557
-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 2.2 หน้าที 5-41 โครงการที  3)

-โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร จํานวน 200,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าเช่า
ทีพัก ค่าพาหนะ  ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  สมาชิก อปพร. ทีมีสิทธิ เบิกได้
ตามระเบียบฯ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ , ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่   เช่น    แผ่นพับ, ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่า
เบียประกัน   เช่น  ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท.,ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานให้
บุคคลภายนอกทีทํางานอย่างใดอย่างหนึงในการเพิมประสิทธิภาพการบริการ, ค่าติด
ตังไฟฟ้า , ค่าติดตังประปา ,ค่าติดตังโทรศัพท์ , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทังงานทีใช้แรงงาน งานทีใช้ทักษะฝีมือและงาน
ทางวิชาการ  ฯลฯ
-โครงการจ้างเหมาบุคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าใน
ตลาดจุดผ่อนผัน หาบเร่แผงลอย  รวมทังกิจการทีน่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  ตังไว้ 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า
ในตลาดจุดผ่อนผัน หาบเร่แผงลอย  รวมทังกิจการทีน่ารังเกียจและอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ในถนนบ้านไผ่พัฒนา 1 ระยะ ทาง 50 เมตร  ถนนราษฎร์ธุรกิจ  ระยะ
ทาง  278.40  เมตร  ตลาดสดเทศบาล 1  พืนที  1,700  ตรม. ถนนบ้านไผ่พัฒนา 2
ระยะทาง  78.50  เมตร ถนนประพัทธ์บํารุง  ระยะทาง  306  เมตร  ถนนบ้านไผ่
พัฒนา 3 ระยะทาง  50 เมตร  ถนนเจนจบทิศจากสีแยกยามาฮ่า ถึง  สีแยกโรง
พยาบาลบ้านไผ่  ระยะทาง  250  เมตร  ถนนราชนิกูล  ระยะทาง  306  เมตร  ถนน
มนตรี  ระยะทาง  306  เมตร  ถนนสมาสบํารุง ระยะทาง  150  เมตร  ตลาดสด
เทศบาล  2 พืนที  1,700 ตรม.

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 640,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการด้านการค่ารักษาพยาบาล ให้แก่  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  และบุคคลในครอบครัว  ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง  ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวัน
หยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าทีตํารวจ ทีมาปฏิบัติงาน  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 142,500  บาท

งบดําเนินงาน รวม 900,500  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 23,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําลูกจ้างประจําใน  งานเทศกิจ  3 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 554,220 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่า  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์ วีดีโอเทป  ม้วนเทปเปล่า เมมโมรีสติกของกล้องดิจิตอล  ล้างอัดภาพขยาย
ภาพ  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  นํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล   เบนซิน  นํามันก๊าด
นํามันเตา  แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง  นํามันจาระบี    ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี  ยางนอกยางใน สายไมล์  ตลับลูกปืน  นํามันเบรก เบาะรถ
หัวเทียน ไขควง นอต  กระจกมองข้างรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ กันชนรถยนต์  ฟิล์ม
กรองแสง เข็ดขัดนิรภัย ไส้กรองอากาศ  ไส้กรองนํามันเครืองเข็มขัดนิรภัย ไส้กรอง
เบนซิน/โซล่า และอะไหล่เครืองยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  ไม้ต่าง ๆ  นํามันทาไม้  ทินเนอร์    สี   แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
ทราย   อิฐหรือ ซีเมนต์ บล๊อก กระเบือง  สังกะสี ตะปู  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม
สิว  ขวาน  สว่าน เลือย  กบไสไม้  เหล็กเส้น  ตลับเมตร  อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถ
ส้วม  อ่างล้างมือ  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า    ไม้กวาด    ถังนํา   แปรง   เข่ง   มุ้ง   ผ้าปูทีนอน   ปลอกหมอน
หมอน   ผ้าห่ม   ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชามช้อนส้อม     แก้วนํา    จานรองแก้ว     กระจกเงา
นํายาล้างห้องนํา    นํายาล้างจาน    ก้อนหอมดับกลิน  นําจืดทีซือจากเอกชน   นํายาถู
พืน   ปุ้งเต้า   นํายาเช็ดกระจก   ผงซักฟอก   สบู่  กระดาษชําระ  กระติกนําร้อน
กระติกนําแข็ง ผงซักฟอก  กะละมัง  ขันนํา  แปรงล้างห้องนํา โอ่งนํา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า    หลอด
ไฟ  ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูรอเรสเซนต์   เบรกเกอร์   มูฟวิงคอยส์
คอนเดนเซอร์  หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์  สตาร์ทเตอร์  สายอากาศ  ลําโพง ไฟฉาย
อุปกรณ์เครืองเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถ่านวิทยุ สือสาร  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  เข็มหมุด เทปใส
เทปหนังไก่ กระดาษกาว กระดาษคาร์บอน  นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข
คอมพิวเตอร์ ลวดเย็บ กระดาษ กาว  สมุดบัญชี สมุดประวัติ ข้าราชการ  แบบพิมพ์
ผ้าสําลี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง   ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจากการจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ    ขีผึง   ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร นําดืม  ผ้าหมึกพิมพ์ดีดไฟฟ้า เทปลบคําผิด    นํายาลบคําผิด  สมุดเบอร์สอง
กระดาษกาวสองหน้า กระดาษสี ผ้าหมึก เครืองพิมพ์ดีด   ลวดเสียบกระดาษ   กระ
ดาษชาร์ท   ผ้าริมเขียว   เครืองตัดกระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ เครืองดับ
เพลิง  พระบรมฉายาลักษณ์แผงปิดประกาศ กระดานดํา รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด
แผ่นป้ายชือ หน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจร   หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี    ม่านปรับแสง
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข พระพุทธรูป   พระ
พรมรูปจําลอง  แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 118,000  บาท

รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  วงเงินไม่เกิน  5,000  บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  และสิงก่อสร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  ทีชํารุดเสียหาย หรือเสือม
สภาพ   ไม่สามารถใช้การได้เช่น เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า  รถยนต์
เครืองคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ  เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร เครืองปรับอากาศ
เครืองรับโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสํานักงานที
ชํารุด  ห้องนํา ประตู หน้าต่าง  บ้านพัก  ฯลฯ  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 1 รุ่น เป็นค่าวิทยากร  อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน
ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที2.2 หน้าที 5-41 โครงการ
ที 4)

-โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจําปี จํานวน 50,000  บาท



วันทีพิมพ์ : 21/10/2556  16:45:36 หน้า : 19/69

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  และเงินทีได้รับจากการพิจารณา
เลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่า
ตอบแทนก่อนในปีนัน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างสําหรับเทศบาล ลงวันที 28
มิถุนายน 2547 ทีปฏิบัติหน้าทีในงานป้องกัน  21  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,627,340 บาท

-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับลูกจ้างประจําตามระเบียบฯ ตังไว้ 2,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวลูกจ้าง
-เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ ตังไว้ 34,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุดของ
อันดับ

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 37,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําลูกจ้างประจําใน งานบริหารทัวไป  5 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 900,170 บาท

-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตังไว้ 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล
-เงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการท้องถินตามระเบียบ ตังไว้ 3,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการส่วนท้องถินทีจะได้รับจําแนกตาม
ช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที ขก  0037.2/ว
10476 ลงวันที  23 พฤษภาคม  2557
-เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตังไว้ 3,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเพิมอืนๆทีจ่ายควบกับเงินเดือน  เช่น  เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.
ส.ร.)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  3
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 490,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,817,750  บาท

งบบุคลากร รวม 3,817,750  บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 6,230,650  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซ่มครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ(รายจ่าย
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000
บาท) ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น รถยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์
โต๊ะ  เก้าอี  ประตู  หน้าต่าง  ฯลฯ  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ที
ชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000  บาท

งบลงทุน รวม 10,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่า แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy, Disk, Removable
Disk,Compact Disc, เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette
Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์ หรือ แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์   กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด (Main Board)  เมมโมรีซิป (Memory Chip)
เช่น RAM คัตซีทฟิตเดอร์ เมาส์ (Mouse) ปรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์(Printer Switch
Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hup) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)เช่นEthernet
Card, Land card , Anti virus Card ) เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ
ต่าง ๆ  เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette)  แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล  เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชุดป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดเจ้าหน้าทีเทศกิจ เช่น เสือ กางเกง ผ้า
หมวก รองเท้า ถุงมือ  เข็มขัด  ผ้าผูกคอเครืองหมายยศและสังกัด  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ ตังไว้ 30,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ, ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นพับ, ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าเบีย
ประกัน  เช่น ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท., ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาแรงงานให้บุคคล
ภายนอกทีทํางานอย่างใดอย่างหนึงในการเพิมประสิทธิภาพการบริการ , ค่าติดตัง
ไฟฟ้า , ค่าติดตังประปา,ค่าติดตังโทรศัพท์   ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 663,500  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการด้านการค่ารักษาพยาบาล  ให้แก่ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และบุคคลในครอบครัว  ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวัน
หยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

-โครงการจัดตังเจ้าหน้าทีเฝ้าระวังเพือเพิมประสิทธภาพในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ตังไว้ 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนในการปฏิบัติงานตามโครงการ ซึงเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ มีคําสังใช้สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ปฏิบัติงานใน
ศูนย์  อปพร.หรือปฏิบัติงานนอกทีตังศูนย์  อปพร. เพือเฝ้าระวังเพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่และพืนทีใกล้เคียง  (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที  มท  0808.2/ว.3795 ลงวันที 14
พฤษภาคม  2552 เรือง  การตังงบประมาณและ การเบิกค่าตอบแทนและค่าวัสดุ
เครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อปพร.(จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์  ที 2.2 หน้าที  5-42 โครงการที 7)
-โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ  ตังไว้  90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายรณรงค์  ค่าจัดซือกาแฟ  โอวัลติน
ค๊อฟฟีเมต  นําตาล  นําดืม  นําแข็ง ผ้าเย็น  และค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีและสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ทีมาปฏิบัติงานประจําจุดบริการทีทาง
จังหวัดขอนแก่นและอําเภอบ้านไผ่  สังการให้เทศบาลดําเนินการในช่วงเทศกาลขึนปี
ใหม่  ตรุษจีน  สงกรานต์ ประจําปี 2557 (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ตามยุทธศาสตร์ ที  2.2 หน้าที  5-43 โครงการที 17)
-โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)  ตังไว้   131,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ  ซึงเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  มีคําสังใช้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานใน  ศูนย์
อปพร.หรือปฏิบัติงานนอกทีตังศูนย์  อปพร.เพือช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัย
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่และพืนทีใกล้เคียง  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว.3795 ลงวันที  17 พฤศจิกายน
2552เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกาย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อปพร.  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559)ตามยุทธศาสตร์  ที 2.2 หน้าที 5-43 โครงการที  18)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 721,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 831,400  บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,190,900  บาท

-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตังไว้ 737,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 737,400 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว
อปพร.) สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร  เจ้าหน้าทีทีดําเนินโครงการ  เป็นค่า
จัดทําเอกสาร  วุฒิบัตร  ป้ายโครงการ  จัดซือปากกา  แฟ้ม  วัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
(น้ามันเชือเพลิง  ผงดับเพลิงเคมี  ฯลฯ) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม (กาแฟ
โอวัลติน  ขนม  นําดืน  นําแข็ง  ดอกไม้ ธูปเทียน  ฯลฯ)  ค่าจ้างเหมาจัดเลียงอาหาร
กลางวัน  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น(จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์  ที 2.2 หน้าที 5-42  โครงการที
11)

-โครงการฝึกอบรมจัดตังยุวอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  (ยุว อปพร.) จํานวน 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย สําหรับเจ้าหน้าทีของทุกหน่วยงาน ทีเข้าร่วมฝึกซ้อมฯ  เป็นค่าจัดทําเอกสาร
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าตกแต่งบาดแผล  ค่าอาหาร  นําดืม  นําแข็ง และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์  ที 2.2
หน้าที 5-43 โครงการที 14)

-โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย จํานวน 30,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โรงเรียนในเขตเทศบาลและประชาชนทัง 26  ชุมชน  ค่าจัดทําเอกสาร  ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559) ตามยุทธศาสตร์  ที 2.2 หน้าที 5-43 โครงการที 15)

-โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในเขตเทศบาล
และในชุมชน 26  ชุมชน

จํานวน 20,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันกิจกรรมตามโครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุง
เกียวกับยาเสพติดและการป้องกันและเฝ้าระวังแก้ไขยาเสพติดในชุมชนโซนบ้านเกิง
(ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกับคืน  เป็นค่าจัดทําเอกสาร  และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  กิจกรรมวันยาเสพติดโลก การจัดประชุมประชาคมประชาชนและคณะทํา
งาน เป็นค่าอาหาร  นําดืม  นําแข็ง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์  ที 2.3 หน้าที 5-47 โครงการที 2)

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  คณะกรรมการประสานกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทีปฏิบัติหน้าทีเฝ้า
ระวังเพือเพิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  และสมาชิกอา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทีปฏิบัติหน้าทีกู้ชีพ - กู้ภัย  ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
จํานวน  2  ครัง ๆ ละ  1 วัน (ห้วงเดือน ตุลาคม 2556  ถึงเดือน กันยายน 2557)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการประชุม  ค่าจ้างเหมาจัด
เลียงอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น (จากแผน
พัฒนาสามปีพ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์  ที 2.2 หน้าที 5-42 โครงการที 8)

-โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 20,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสถาปนาวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประจําปี  2557 ในวันที  22 มีนาคม  2557 ค่าจ้างเหมาจัดเลียงอาหารกลางวัน ค่า
จัดซือนําดืม  นําแข็ง  สําหรับเจ้าหน้าทีและอาสาสัมครป้องกันฝ่ายพลเรือนทีมาร่วม
กิจกรรม (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์  ที 2.2   หน้าที
5-43 โครงการที 13)

-โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. จํานวน 13,500  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่า
เช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่าย  อืนทีจําเป็น ให้แก่คณะผู้บริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  สมาชิก  ทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่า  ไม้ต่าง ๆ  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว
ทราย  อิฐหรือซีเมนต์  บล๊อก กระเบือง สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม
สิว  ขวาน  สว่าน  เลือย  กบไสไม้  เหล็กเส้น  ตลับเมตร  ท่อนํา  อุปกรณ์ประปา  ท่อ
ต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  ไม้กวาด  ถังนํา  แปรง   เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูทีนอน  ปลอกหมอน หมอน
ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วนํา  จานรองแก้ว  กระจกเงา    นํายาล้าง
ห้องนํา  นํายาล้างจาน  ก้อนหอมดับกลิน  นําจืดทีซือจากเอกชน  นํายาถูพืน  ปุ้งเต้า
นํายาเช็ดกระจก  ผงซักฟอก  สบู่  กระดาษชําระ  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง ผง
ซักฟอก  ขันนํา  แปรงล้างห้องนํา  ถังนํา  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  สายไฟฟ้า โคมไฟ
หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูรอเรสเซนต์  เบรก
เกอร์  มูฟวิงคอยส์  คอนเดนเซอร์  หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์  สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด
สายอากาศ  ลําโพง ไฟฉาย  อุปกรณ์เครืองเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถ่านวิทยุ
สือสาร  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็ม
หมุด  เทปใส  เทปหนังไก่ กระดาษกาว กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ชอล์ก  ผ้าสําลี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง  ซอง  ธง
ชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจากการจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  นํามัน
ไข  ขีผึง  ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  นําดืม  เทปลบคําผิด
นํายาลบคําผิด  ปากกาเน้นคํา  สมุดเบอร์สอง  กระดาษกาวสองหน้า  กระดาษสี ผ้า
หมึกเครืองพิมพ์ดีด  ลวดเสียบกระดาษ กระดาษชาร์ท  ผ้าริมเขียว เครืองตัดกระดาษ
เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนที  เครืองดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปิดประกาศ  กระดานดํา รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้าย ชือสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้าย ต่าง ๆ  มู่ลี  ม่านปรับแสง (ต่อผืน)พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน  เครืองคํานวณเลข  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง  แผง
กันห้อง  กระเป๋า  ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 625,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  ทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า   รถยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์
รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร   เครืองปรับอากาศ  เครืองรับโทรศัพท์
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  เช่น  ซ่อมแซมสํานักงานทีชํารุด  ห้องนํา
ประตู  หน้าต่าง  บ้านพักผู้บริหารและพนักงาน  ฯลฯ  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทีเกียวข้อง  เป็นค่าจัดทําเอกสา  ป้ายโครงการ  ค่า
วิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็น  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์  ที 7.2 หน้าที 5
-98 โครงการที 4)

-โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้แก่เจ้าหน้าทีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร  เจ้าหน้าทีทีดําเนินโครงการ  เป็นค่าจัดทํา
เอกสาร  วุฒิบัตร  ป้ายโครงการ  จัดซือปากกา  แฟ้ม  วัสดุอุปกรณ์ในการฝึก (น้ามัน
เชือเพลิง  ผงดับเพลิงเคมี  ฯลฯ)  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม  (กาแฟ  โอวัล
ติน  ขนม  นําดืน  นําแข็ง  ดอกไม้ ธูปเทียน  ฯลฯ)  ค่าจ้างเหมาจัดเลียงอาหารกลาง
วัน  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์  ที 2.2 หน้าที 5-42  โครงการที
10)

-โครงการฝึกอบรมจัดตังอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานงานป้องกันฯ  และอาคารสถานีย่อยมิตรภาพ  ให้
การประปาอําเภอบ้านไผ่

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสํานักงานงานป้องกันฯ และอาคารสถานีย่อยมิตรภาพ  ให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่

ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 71,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถตังจ่ายได้ ในวัสดุประเภทใดได้ เช่น ผ้าใบ ผ้า
พลาสติก คลิปติดบัตรพลาสติกใส่บัตร มิเตอร์นํา , มิเตอร์ไฟฟ้า   ซองใส่บัตร  ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองดับเพลิงเคมีเบืองต้น  หัวฉีดดับเพลิงแบบลําตรง  ข้อต่อ
สวมเร็วแบบทองเหลือ  ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy ,Disk,Removable
Disk,Compact Disc,Digital  Video Disc)เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic
Tape, Cassette Tape Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ์ (Key  Board)  เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip)
เช่น RAM  คัตซีทฟิตเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิงบ๊อกซ์  (Printer Switch Box) เครืองกระจายสัญญาณ  (Hup) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Land card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น  แบบฮาร์ดดิสก์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น  เครือง
อ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-Com)โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ทีมีราคา
หน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.- บาท  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชุดป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดเจ้าหน้าทีเทศกิจเช่น เสือ กางเกง
หมวก รองเท้า ถุงมือ เข็มขัด ผ้าผูกคอ เครืองหมายยศและสังกัด  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์สไลด์  แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป ,ซีดี)ม้วนเทปเปล่า  เมมมอรีสติกของกล้องดิจิตอล
ถ่านแฟลช  ล้างอัดภาพขยายภาพ  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  ภาพถ่ายดาวเทียม  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  นํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล นํามันเบนซิน  นํามัน
ก๊าด  ถ่าน  นํามันเตา  แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง  นํามันจาระบี  นํากลัน  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี ยางนอกยางใน สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํามันเบรก
เบาะรถ  หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ , รถจักรยานยนต์
กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง  เข็ดขัดนิรภัย    ไส้กรองอากาศ ไส้กรองนํามันเครือง
เข็มขัดนิรภัยไส้กรองเบนซินไส้กรองโซล่าและอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 90,000 บาท
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-เงินอุดหนุนศพส.จังหวัดขอนแก่น ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศพส.จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ "การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2557 " ตามหนังสือ ที ขก
0023.3/ 1944 ลงวันที  17 กรกฎาคม 2556(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559)ตามยุทธศาสตร์ที 2.3 หน้าที 5-47 ลําดับที 2)
-เงินอุดหนุนศพส.อําเภอบ้านไผ่ ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศพส.อําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2557 ตามหนังสืออําเภอบ้านไผ่  ด่วนที
สุด ที ขก 0023.15/1212 ลงวันที  30 เมษายน 2556 (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.
ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 2.3 หน้าที 5-47 ลําดับที 2)
-เงินอุดหนุนศพส.สภ.บ้านไผ่ ตังไว้  50,000บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศพส.สถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่ ตามโครงการการป้องกันปราบ
ปรามยาเสพติดและการตังจุดตรวจ จุดสกัดเคลือนที  ประจําปี 2557 ตามหนังสือ
สถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่  ที ตร 0019.56/ 2514 ลงวันที  12 มิถุนายน  2556(จาก
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 2.3 หน้าที 5-47 ลําดับที
2)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 110,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 110,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ (ราย
จ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท)ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น   เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า
รถยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร   เครืองปรับ
อากาศ  เครืองรับโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  เช่น  ซ่อมแซม
สํานักงานทีชํารุด  ห้องนํา  ประตู  หน้าต่าง ฯลฯ  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 92,000 บาท

-เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว)จํานวน  1 เครือง ราคา
เครืองละ 14,000 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย  มีส่วนควบคุม
การแสดงผลทีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB, มีหน่วยความจําหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard
Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid
State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จํานวน 1 หน่วย , มี DVD-RW หรือ
ดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เครืองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก  (INKJET Printer) จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ
4,300 บาท มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า  1,200X1,200 dpi มี
ความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  4,800X1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์
ขาวดําไม่น้อยกว่า  30 หน้าต่อนาที  มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  20 หน้า
ต่อนาที มี Interface  แบบ 1 X Parallel  หรือ 1 X USB 2.0  หรือดีกว่า
สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter และ Custom  โดยถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า
100 แผ่น
-เครืองสํารองไฟฟ้า  จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 1,700 บาท  ขนาด  750 VA
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  750 VA สามารถสํารองไฟฟ้า  ได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตาม
ยุทธศาสตร์  ที 7.3 หน้าที 5-110 โครงการที 33)

-โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมเครืองพิมพ์และเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 20,000  บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,000  บาท

งบลงทุน รวม 112,000  บาท
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-ค่าตอบแทนพิเศษ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับ
จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 9,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจํา กอง
การศึกษา จํานวน1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 156,900 บาท

-เงินค่าวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล  ตังไว้ 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์  ในอัตราเดือนละ  3,500 บาท  จํานวน  1
อัตรา
-เงินค่าวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล  ตังไว้1,420,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล  จํานวน  29 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,462,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือนละ  5,600
บาท  จํานวน  1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

-ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินตังไว้  67,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือน
5,600 บาท  จํานวน 1 อัตรา
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ  ตังไว้  54,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา
-เงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ  ตังไว้  26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน  3 อัตรา
-ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล ตังไว้ 454,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานครูเทศบาล ตังไว้494,100บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานครูเทศบาล  จํานวน 22 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,096,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน   ตังไว้ 14,179,800 บาท   แยกเป็น
-เงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 2,735,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   รวมทังสิน 11 อัตรา
-เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ตังไว้ 11,444,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล รวมทังสิน 54 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 14,179,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 20,567,000  บาท

งบบุคลากร รวม 20,567,000  บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 24,146,400  บาท

แผนงานการศึกษา
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้างและลูกจ้างประจํา ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกทีมาปฏิบัติหน้าทีในการประเมินผลงานของพนักงานครู,
พนักงานเทศบาล ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ร่วมเป็นคณะ
กรรมการจัดซือ/จัดจ้าง ตังไว้ 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกทีมาปฏิบัติหน้าทีในการประเมินผลงานของ
พนักงานครู,พนักงานเทศบาล ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้าง ตามหนังสือ ที มท0808.3/ว4231เดือน
ธันวาคม 2546
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนินการสอบพนักงานครู  ตังไว้ 5,000
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนินการสอบในการ
สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน  การโอนพนักงานครู
เทศบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มาแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้
บริหารสถานศึกษาทีว่าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ,ระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 พระราชกฤษฎีกา
-ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือให้มี
หรือเลือนวิทยฐานะ  ตังไว้9,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพือให้มีหรือเลือนวิทยฐานะ
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานทีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที  ตัง
ไว้ 600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานทีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 192,200  บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,979,400  บาท

-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ   ตังไว้903,900
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตังไว้ 126,300 บาท
บุคลากรสนับสนุนการสอน)เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน
จ้างของเทศบาล
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้ 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล(ภารโรง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,074,200 บาท

-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลและทัวไป ตังไว้ 2,135,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ
พิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป จํานวน (3%-5%)ของอัตรา
ค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าทีในงาน ผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 7 อัตรา  งานผู้ช่วยครู จํานวน 6 อัตรา งานครู (สอนเด็กอนุบาล)จํานวน 1
อัตรา งานพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา งานผู้ช่วยบรรณารักษ์  จํานวน 1
อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล  จํานวน 1 อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงิน
และบัญชี  จํานวน  2 อัตรา งานผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยสัน
ทนาการ จํานวน  1  อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตังไว้ 318,000
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ
พิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป จํานวน ( 3%-5%)ของอัตรา
ค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าทีงานผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีบัญชีและการเงิน จํานวน 3 อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 1 อัตรา
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  (ภารโรง) ตังไว้ 66,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง)จํานวน 1 อัตรา โรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,520,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสือ การเรียน การสอน  และ
นวัตกรรมทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักสําหรับนักเรียน และพนักงานครูเทศบาลทีสังกัดสถาน
ศึกษา    พนักงานครูเทศบาลไม่สังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลสามัญ   จาก
แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5-76 โครงการที 3)

-โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางการศึกษาฯ จํานวน 200,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียน ๆ ละ 15,000  บาท
จํานวน 2 แห่ง รวม 30,000 บาทค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงตีพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม/การ
จัดกิจกรรม/รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ค่าพัฒนาเจ้าหน้าทีท้องถินทีมีโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ละ 1 คน ๆละ 3,000 บาท และค่าพัฒนาครูแกนนํา ของ
โรงเรียนท้องถิน โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท  จํานวน  2 โรงเรียน รวม
6,000 บาท  ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที 26
มิถุนายน 2556 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  2.3
หน้า   5-47 โครงการที  1)(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

-โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 39,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน  ค่าวัสดุ ค่าดําเนินการทีเกียวข้องในการเตรียมความพร้อม ฯลฯ
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า 5-82
โครงการที 37)

-โครงการขยายชันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 200,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เช่น    ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมอืนๆในการเดินทางไป
ราชการให้แก่ พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ฯลฯ ทีได้รับ
คําสัง ให้เดินทางไปราชการ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ตังไว้ 386,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร นิตยสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บและ
เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง แรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึง และค่าติดตังประปา,ติดตังไฟฟ้า, ติดตังโทรศัพท์ของกองการศึกษา ห้องสมุดฯ
โรงเรียนเทศบาล 2แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ฯลฯ
-โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตังไว้ 316,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
2 แห่ง  จํานวน 2 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,3 จํานวน 2 คน  รวม  4 คน  (จาก
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที 7.3 หน้าที 5-117 โครงการที
70)
-โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ ตังไว้
237,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย   โรงเรียนเทศบาล ทัง  2
แห่ง แห่งละ 1 คน   ห้องสมุดเทศบาล จํานวน  1 คน รวม 3 คน (จากแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที 7.3 หน้าที 5-117 โครงการที 69)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 941,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,095,200  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล/พนักงาน
จ้าง  และ ลูกจ้างประจําทีมี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูเทศบาล และพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากรในการ
ฝึกอบรม  การประชุมชีแจงต่างๆ   ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษาและการทัศนศึกษา
ดูงานในประเทศ สําหรับพนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้าง  ข้าราชการครูในท้องถิน
คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กรรมการชุมชนฝ่ายการ
ศึกษา และเจ้าหน้าที ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกียวข้องกับการจัดการศึกษา
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าเบียเลียง และค่าจ้าง เหมา
จัดทําอาหาร  อาหารว่าง  นําดืม  สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ (จากแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 7.2 หน้า  5-101 โครงการที 11)

-โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากรในการ
ฝึกอบรม และประชุมชีแจงต่าง ๆ ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก
สําหรับนักเรียนและพนักงานครู พนักงานเทศบาล ฯลฯ และสมทบโครงการฯ 10%
(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  3.3 หน้า 5-72
โครงการที  6)

-โครงการอนุรักษ์และฟืนฟูวัฒนธรรมอีสาน จํานวน 100,000  บาท

-โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
จํานวน 2 แห่ง ตังไว้ 129,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน คนละ 3,000 บาทจํานวน 43 คน และพนักงานจ้าง จํานวน 7
คน เพือใช้จ่ายเป็น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าลงทะเบียนการอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการครู ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
1506 ลงวันที  26 มิถุนายน  2556(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5.81 โครงการที 30)(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
-โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 3 แห่ง  ตังไว้  46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน คนละ 2,000  บาท จํานวน 18 คน เพือใช้จ่ายเป็น
ค่าเช่าทีพักค่าเบียเลียง ค่าลงทะเบียนการอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที 26
มิถุนายน 2556(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที4.1
หน้า5-81 โครงการที31)(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 175,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม การ
ประชุมชีแจงต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา สําหรับพนักงานครูเทศบาล
พนักงานจ้างและผู้ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา ค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  4.2 หน้า 5-85 โครงการที  7)

-โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ชีวิตครอบครัวศึกษา ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

จํานวน 20,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์อาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึก
อบรม และประชุมชีแจงต่าง ๆ ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสือ การ
เรียน การสอน และนวัตกรรม ทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก สําหรับนักเรียน และพนักงาน
ครู พนักงานเทศบาล และบุคลากรทีเกียวข้อง ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  3.1 หน้า  5-58 โครงการที 6)

-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพือสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 80,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์
ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมการประชุมชีแจงต่าง ๆ ค่าของรางวัล
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  4.2 หน้า 5-84
โครงการที 4)

-โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 10,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สําหรับกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลทัง 2
แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่งเช่น โปสเตอร์ โฟมม้วนวีดีโอ  ม้วนเทป  ป้าย
นิเทศ ป้ายคัตเอ้าท์  กระดาษเขียนโปสเตอร์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอเทป
แผ่นซีดี   พู่กันและสี   ฟิล์ม   รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด   ขยาย  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง
นํามัน 2 ที ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน เพลา สายไมล์    ตลับลูกปืน  นํามันเบรค
หัวเทียน น๊อต และ สกรู  กระจกมองข้าง หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์  ฟิล์มกรอง
แสง ไฟถอย ไม้ปัดนําฝน กุญแจต่างๆ ไส้กรองนํามันเครือง ไฟเลียว ไส้กรองนํามัน
เบนซิน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือไม้ต่างๆ นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  หิน  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์  บล็อก  ตะปู  ฆ้อน  คีม ชะแลง  จอบ  เสียม  เลือย  ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปา  ท่อ  ต่าง ๆ โถส้วม  อ่างล้างมือ วัสดุก่อสร้าง อืน ๆ สําหรับ
ซ่อมแซมศูนย์เยาวชนเทศบาล    สนามกีฬาและใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน
เทศบาล  เช่น  ซ่อมแซมห้องนํา  ห้องส้วม  ทางเดินเท้าร่องระบายนํา สนามกีฬา
สนามเด็กเล่น ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง  ไม้กวาด  ผ้าปูทีนอน  ปลอก
หมอน  หมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม  ช้อนส้อม   แก้วนํา  จานรอง   กระจกเงา
ถาด    ทีนอน    มีด    หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า   กระติกนําร้อนไฟฟ้า
กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส นํายาล้างจาน  ผงซักฟอก   นํายาเช็ดกระจก    สเปรย์ปรับ
อากาศ   ไม้ถูพืน    ถังขยะ  ฯลฯ สําหรับกองการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนเทศบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ค่าหลอดไฟฟ้า   สวิทซ์ไฟฟ้า   สายไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า  ลําโพง  ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน  เทปพันสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  ฯลฯ สําหรับกองการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
เทศบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน   ต่างๆ เช่น  กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว  ผงหมึก
ผงแม่เหล็ก  กระดาษถ่าย  เอกสาร  กระดาษต่อเนือง กระดาษไข แฟ้มเอกสาร
กระดาษไขคอมพิวเตอร์  ดินสอ  ปากกา  ชอล์ก  ยางลบ   ไม้บรรทัด นํายาลบคําผิด
นํายาลบไข   ลวดเสียบ  คลิบดํา กรรไกร  มีดคัตเตอร์   ใบมีดคัตเตอร์    กาวหลอด
ผ้าหมึกพิมพ์ดีด เทปพีวีซีใส  กระดาษคาร์บอน  ตรายาง  ซอง   ลวดเย็บกระดาษ
แฟ้ม  สมุดบัญชี   แบบพิมพ์    ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จาก  การซือหรือจ้างพิมพ์
หนังสือห้องสมุด  คู่มือครู  แผนการสอน    ซองใช้ในการบรรจุหีบห่อ   นํามันไข   ขี
ผึง   ขาตัง(กระดานดํา) ไม้ถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ
ภาพเขียน แผนที  พระบรมฉายาลักษณ์  กระดานดํา รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่น
ป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน  พรม  (ต่อผืน) นาฬิกาตัง หรือแขวน เครืองคํานวณ
เลขพระพุทธรูป แจกัน พานดอกไม้  พานพุ่ม  เชิงเทียน  กระถางธูป พระบรมรูป
จําลอง แผงกันห้อง   กระเป๋า  นําดืมรวมทังแบบพิมพ์ต่างๆ เอกสารในชันเรียน เช่น
ค่าถ่ายแบบพิมพ์อาคารสําหรับปฏิบัติงานในกองการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาล  ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 327,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกองการศึกษา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตาม
ยุทธศาสตร์ที 4.2 หน้า  5-84 โครงการที 1)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 300,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ และสิงก่อสร้างต่างๆ  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบ  เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ   รวมถึงค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 156,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีนักเรียน จํานวน 60 ชุด   สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 2 ฯ เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือ  ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตาม
ยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า 5-74 โครงการที 1)

-โครงการจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 60,000  บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมไอเย็นตังพืน  จํานวน 9 ชุด  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือตาม
ราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 7.3
หน้า 5-124 โครงการที 105)

-โครงการจัดซือพัดลมไอเย็นตังพืน จํานวน 61,200  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี  ระดับ 3-6 จํานวน 3 ชุด สําหรับครู  เนืองจาก
ครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  7.3 หน้า 5-
124 โครงการที  104)

-โครงการจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี ระดับ 3-6 จํานวน 22,500  บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000  บาท

งบลงทุน รวม 300,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กองการศึกษา  โรงเรียนเทศบาล   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ห้องสมุด

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียนเทศบาล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 365,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  แผ่นวงจรอีเล็กทรอ
นิค  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หมึกเติมของ
เครืองพิมพ์และโปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาสําหรับศูนย์กีฬาชุมชน จํานวน 26 ชุมชน โรงเรียน  และศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัย  เช่น ค่าห่วงยาง  ค่าลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์
บอล ไม้แบดมินตัน  ลูกแบตมินตัน  ไม้เทนนิส   ลูกเทนนิส  เชือกกระโดด  ตะกร้อ
ตาข่ายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุ่มนําหนัก  เสาตาข่ายกีฬา  ห่วงบา
สเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 52,000 บาท
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-โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตังไว้  3,796,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน   ตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุนทัวไป อนุบาล-ป.6,เงินราย
ได้ ม.1-3) ของจํานวนเด็กนักเรียน  ณ 10 มิถุนายน   2556 จํานวน  200 วัน อัตรา
คนละ 20 บาท  ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที 26
มิถุนายน 2556 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 3.2
หน้า 5-61 โครงการที 6)
-โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 3 ศูนย์  ตังไว้  1,657,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน  ตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทังสามศูนย์    ของจํานวนเด็กนักเรียนทังหมด
จํานวน   280 วัน  อัตราคนละ 20 บาท ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2556 ตามหนังสือสัง
การ  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน 2556 (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 3.2 หน้า 5-61 โครงการที 7)
-โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
จํานวน 2 แห่ง  ตังไว้  40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าวัสดุสํานัก
งานและค่าใช้จ่ายในการจัดทําหลักสูตรค่าพิมพ์เอกสาร และสิงพิมพ์ ค่าใบประกาศนีย
บัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึก
อบรม การประชุมชีแจงต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา สําหรับพนักงานครู
เทศบาล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องกับการจัดการศึกษาค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าเบียเลียง ฯลฯ สําหรับ โรงเรียน ทัง 2 แห่งๆ
ละ 20,000 บาท ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว1506 ลงวันที 26
มิถุนายน 2556(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  4.2
หน้า 5-84 โครงการที 2)(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)
-โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่งตังไว้
33,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทัง 2 แห่ง  ระบบ ADSL  โรงเรียนละ9,600 บาท  ระบบ Wifi โรงเรียนละ 7,200
บาท ตามหนังสือสังการ  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที 26 มิถุนายน
2556 จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า  5-80
โครงการที 29)(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)
-โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  จํานวน  2
แห่ง  ตังไว้  100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถินโรงเรียนละ
50,000 บาท จํานวน 2 แห่ง ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท.0893.3/ว1506 ลง
วันที  26 มิถุนายน  2556 (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตาม
ยุทธศาสตร์ที   4.1 หน้า   5.81 โครงการที  33)(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
-โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิน(SBMLD)ร.ร.ท.1/ท.2ตังไว้  600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่และโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลฯ  ตามหนังสือสังการ

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 6,677,200  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม การ
ประชุมชีแจงต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา สําหรับพนักงานครูเทศบาล
พนักงานจ้าง และผู้ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา ค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ (จากแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 4.2 หน้า  5-85 โครงการที  6)

-โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน
เข้าประถมศึกษาปีที 1 ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559)

จํานวน 30,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าชุดครุย  ค่าเกียรติบัตรค่าสถานที  ค่าจัดทําเวที  ซุ้ม
ค่าดอกไม้  ค่านํา  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  4.2 หน้า 5-84 โครงการที 3)

-โครงการบัณฑิตน้อย จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 6,757,200  บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,112,980  บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 18,680,980  บาท



วันทีพิมพ์ : 21/10/2556  16:45:39 หน้า : 32/69

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต   ตามโครงการเครือข่าย
Internet  ตามหนังสือ ที มท 0808.3/ว 2351 ลงวันที 10 ก.ค. 46 ข้อ 7.2 ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียมและค่าสือสารอืน ๆ และให้หมายความรวมถึง  ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนชาย , หญิง เสือ  กางเกง   ผ้าชุดกีฬา เครืองหมาย
ยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกาย ชุดการแสดง
ละคร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เช่น   บัวรดนํา  สปริง
เกอร์   คราด   ช้อนพรวนดิน ส้อมพรวนดิน  ยากําจัดแมลง   ดินดํา  ดินเกษตร  ไม้
ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยเคมี ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตังไว้ 1,727,180 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทุกคน (เงิน
อุดหนุนทัวไป  อนุบาล-ป.6,เงินรายได้  ม.1-ม.3)ภาคเรียนที  2/2556  จํานวน
140 วัน   และภาคเรียนที 1/2557 จํานวน  120 วัน  ตามหนังสือสังการ  ด่วนทีสุด
ที มท 0893.3/ว 1506 ลว.  26 มิถุนายน  2556(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557
-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  3.2 หน้า  5-61 โครงการที 8)
-โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด  สพป. ตังไว้ 2,988,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพป.จํานวน
260 วัน สําหรับเด็กเล็กถึงชันประถมศึกษาปีที 6 ภาคเรียนที  2/2556 จํานวน  140
วัน  ภาคเรียนที 1/2557 จํานวน 120 วัน  ตามหนังสือ สังการ ด่วนทีสุด  ที มท
0893.3/ว 1506 ลว.  26มิถุนายน  2556 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559) ตามยุทธศาสตร์ที 3.2 หน้า   5-61 โครงการที 9)
-โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 580,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 3
ศูนย์ฯ   จํานวน 280 วัน  ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว1506 ลว.
26 มิถุนายน  2556 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที
3.2 หน้า  5-1 โครงการที 10)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,295,780 บาท

ค่าวัสดุ รวม 5,345,780  บาท

ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน 2556(จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  4.2 หน้า  5-84 โครงการที  5)(จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
-โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ทีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับ
สถานศึกษาในสังกัดฯ  ตังไว้  300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ทีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับ
สถานศึกษาในสังกัดฯ สําหรับอปท. 1 แห่ง  50,000 บาท สําหรับ โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 50,000 บาท ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท.0893.3/ว
1506 ลงวันที  26 มิถุนายน  2556(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตาม
ยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า  5-81 โครงการที  34)(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการพิจารณา
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
-โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ  ตังไว้  100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯจํานวน 2 แห่งๆ ละ  50,000 บาท  ตามหนังสือสังการ ด่วน
ทีสุด ที มท.0893.3/ว1506 ลงวันที  26 มิถุนายน  2556(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  4 หน้า 5-83 โครงการที 45)(จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
-โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ของ อปท. ตังไว้
50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ของ อปท.
จํานวน เงิน  50,000  บาท ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท.0893.3/ว1506  ลง
วันที 26 มิถุนายน  2556(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์
ที  4.1 หน้า  5-81 โครงการที 35)(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน)
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียน อุปกรณ์ต่าง ๆ ครุภัณฑ์ทีใช้ในการจัดตังศูนย์การ
เรียนรู้ ค่าจ้างเหมาตกแต่งภายนอก และภายในศูนย์การเรียนรู้ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดตังศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-
2559) ตามยุทธศาสตร์ที  1.1 หน้า 5-4 โครงการที 3)

-โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพิธีการ  ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม นําดืม นําแข็ง
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครืองเสียง ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าอาหารทําการนอกเวลา ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559)ตามยุทธศาสตร์ที 3.3 หน้า  5.72 โครงการที 7)

-โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสาร  สิงตีพิมพ์  ค่าอาหาร
อาหารว่าง  เครืองดืม ฯลฯ ค่าเช่าเหมารถ ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหารทําการนอกเวลา ฯลฯ
ตามโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนค่า
ใช้จ่ายสําหรับคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคลากรกองการศึกษา ฯลฯ
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานในทีต่าง ๆ(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 1.1 หน้า  5-4 โครงการที  4)

-โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 40,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2
แห่ง ๆ ละ  100,000 บาท  รวมจํานวนเงิน  200,000.- บาท   ตามหนังสือสังการ
ด่วนทีสุด ที  มท 0893.3/ว1506 ลงวันที  26 มิถุนายน  2556(จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า  5-81   โครงการที 32)

-โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 200,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการ วัสดุผลิต
สือ  เงินรางวัล  ของรางวัล ค่าดอกไม้ธูปเทียน  ค่าพิธีการ   ค่าใบ ประกาศนียบัตรค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ   ฯลฯ  เป็นค่าเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
การกล่าวสุนทรพจน์การประกวดเล่านิทานการประกวดร้องเพลง  การประกวด
มารยาทไทย ฯลฯ   ค่าจ้างเหมาเวทีเครืองเสียง ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งร้าน
นิทรรศการ เช่น ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินการ ประกวด  ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์
ที 3.1 หน้า  5-58 โครงการที 4)

-โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 200,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 720,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 735,000  บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,541,000  บาท

-เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด  สพป. ตังไว้
6,568,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสดสําหรับใช้ประกอบอาหาร ค่า
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร กลางวัน      ตามโครงการอาหารกลางวัน    สําหรับ
โรงเรียนสังกัด สพป.จํานวน  8 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทอง ประชาสรรค์,
โรงเรียนหนองลุมพุก ,โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา (ขก 10),โรงเรียนวัดจันทร์
ประสิทธิ ,โรงเรียนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตร
บ้านไผ่, โรงเรียนบ้านเกิง จํานวน 200 วัน ตามจํานวนเด็กนักเรียน ข้อมูล  ณ  วันที
10  มิถุนายน 2556 สําหรับเด็กอนุบาลถึงชันประถมศึกษาปีที 6(100%)อัตราคนละ
20 บาท ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที  26
มิถุนายน  2556 (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 3.2
หน้า 5-62 โครงการที 12)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 6,568,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 6,568,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 6,568,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ตาม
หนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท.0893.3/ว1506 ลงวันที  26 มิถุนายน  2556 (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า  5-83 โครงการ
ที 44)(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

-โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 2
แห่ง

จํานวน 400,000  บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารเรียน 4 ชัน โรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาล
สาธิตฯ)  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลกําหนด  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  7.3 หน้า 5-119 โครงการที 78)

-โครงการเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารเรียน 4 ชัน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผงกัน  สําหรับป้องกันอันตราย  อาคารเรียน 4 ชัน โรงเรียน
เทศบาล 2 (อนุบาลสาธิตฯ)  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลกําหนด (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 7.3 หน้า 5-119 โครงการ
ที 79)

-โครงการจัดทําแผงเหล็กกัน สําหรับป้องกันอันตรายอาคาร 4 ชัน โรงเรียนเทศบาล 2
อนุบาลสาธิตฯ

จํานวน 50,000  บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000  บาท

งบลงทุน รวม 500,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หนังสือ  สิงพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สารานุกรม พจนานุกรม
แผนที แผ่น CD/DVD สําหรับห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 15,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 15,000  บาท

เพือจ่ายค่าใช้จ่ายค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าเช่า
เหมารถ ค่าพาหนะค่าอาหารทําการนอกเวลาในการส่งพนักงานเทศบาลพนักงานครู
พนักงานจ้างและลูกจ้าง  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน
จัดการแข่งขันขึน (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 3.2
หน้า  5-62 โครงการที 15)

-โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา จํานวน 10,000  บาท

เพือจ่ายค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง  ๆ และเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากร   ในการฝึกอบรม    ค่าเช่าทีพักค่าวัสดุ  สํานักงาน   ค่าเบียเลียง  ผู้
เข้าร่วมโครงการฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที
2.4 หน้า  5-50 โครงการที 8)

-โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 40,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่ารับรอง  ค่านําดืม นําแข็ง เครืองดืม
ค่าอาหารถวายพระสงฆ์  และสามเณรออกโครงการ ค่าปัจจัย ค่าเครืองไทยธรรม
ดอกไม้ธูปเทียน ค่าตอบแทนพระวิทยากร พระพีเลียง ค่าเสือนาคเณร  ค่านําปานะ ค่า
นํา ค่ากระแสไฟฟ้าบํารุงวัด ค่าหนังสือสวดมนต์  ค่าเกียรติบัตร  ค่าเช่าเครืองเสียง
ค่ามหรสพ  และอืน ๆ ทีเกียวข้อง (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตาม
ยุทธศาสตร์ที  3.3 หน้า 5-73 โครงการที 8)

-โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี ภาคฤดูร้อน จํานวน 30,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,280 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ พิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงาน ทีมีระดับดีขึนไป
จํานวน (3%-5%)ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะกรรมการฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 294,270 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา เพือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 175,020 บาท

เพือจ่ายเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ในอัตรา
เงินเดือนละ 5,600 บาท จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

-ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตังไว้ 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล อัตราเดือนละ  5,600  บาท
จํานวน 1 อัตรา
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตังไว้ 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล
-เงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตังไว้ 1,920 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
-เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขัน) ตังไว้ 23,920 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษของพนักงานเทศบาล  ในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุดของ
อันดับ  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 111,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  5
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,710,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,416,890  บาท

งบบุคลากร รวม 2,416,890  บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,973,090  บาท

แผนงานสาธารณสุข

-โครงการจัดวิงขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการจัดวิง
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 3.2 หน้า 5-69 โครงการที  47)
-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป. ตังไว้
276,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด สพป.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา ดังนี
  1.โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ  จํานวน  34,500 บาท
  2.โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ  จํานวน  34,500 บาท
  3.โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก  จํานวน  34,500 บาท
  4.โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ  จํานวน  34,500 บาท
  5.โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์  จํานวน  34,500 บาท
  6.โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา  จํานวน  34,500 บาท
  7.โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่  จํานวน34,500 บาท
  8.โรงเรียนบ้านเกิง  จํานวน  34,500 บาท
(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้า 5-59
โครงการที  7)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 306,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 306,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 306,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น สายไฟฟ้า
โคมไฟหลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า   ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์
มูฟวิงคอยส์  คอนเดนเซอร์  หลอดวิทยุ  ทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด   สาย
อากาศ   ลําโพง  ไฟฉาย  ถ่านวิทยุสือสาร   อุปกรณ์ ไฟฟ้าต่าง ๆ และวัสดุไฟฟ้าอืน
ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ปากกา  กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม  เอกสาร  ดินสอ  ยางลบ
นํายาลบคําผิด  ลวดเสียบ คลิบดํา  กรรไกร  ใบมีดคัตเตอร์  กาวหลอด  ผ้าหมึก
พิมพ์ดีด  กระดาษคาร์บอน  ตรายาง  ซอง  ลวดเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด นํา
ดืม สมุด มีดคัตเตอร์  กระดาษไข  กระดาษกาวสองหน้า   เครืองคํานวณเลข  มู่ลี
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน  แผงกันห้อง เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ
ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 250,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของพนักงานและ
ลูกจ้าง  เช่น ค่าลงทะเบียน    ค่าเบียเลียง   ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร   ค่า
รับวารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ   ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา  ค่าจ้างแรง
งาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจ ทีเกียวข้องกับกอง
สาธารณสุขฯ  ฯลฯ
-โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ  ตังไว้ 79,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงาน อาคารกองสาธารณสุขชัน
บน-ล่าง รวมถึงห้องสุขา  ทังหมดในอาคาร  รวมพืนทีประมาณ  560 ตร.ม.จํานวน 1
อัตรา (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที  7 หน้าที 5-121
โครงการที  90)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 89,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 149,200  บาท

เพือจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ตลอดจนบุคคลในครอบครัวทีเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ  ลูกจ้างทีมีคํา
สังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน  ซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์  พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครัง
คราว   เงินรางวัล

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 53,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 466,200  บาท
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-ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
ตังไว้ 30,000 บาท
เพืออุดหนุนเงินให้แก่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชือ
HIV ของอําเภอบ้านไผ่  ตามหนังสือด่วนทีสุดที ขก  0023.15/1205 ลงวันที 30
เมษายน  2556 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ยุทศาสตร์ที  5 หน้า  5-
90 โครงการที  9)
-โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพือนมนุษย์ ตังไว้20,000 บาท
เพืออุดหนุนในกิจกรรมบริจาคโลหิตของอําเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือด่วนทีสุดที ขก
0023.15/1206  ลงวันที  30 เมษายน  2556 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559) ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 5-90 โครงการที   8)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ และสิงก่อสร้างต่างๆ  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบ  เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ   รวมถึงค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000  บาท

งบลงทุน รวม 40,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในอาคารกองสาธารณสุขฯ    และศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ
แบบผสมผสานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (หนองแวงไร่)ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบผสมผสานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ (หนองแวงไร่) ฯลฯ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 14,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึก   ผ้าหมึกพิมพ์   แผ่นดิสก์   จาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึก บันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์  หรือแถบพิมพ์  และอืนๆ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้างภาพขยายภาพ  ผ้าริมเขียว   โปสเตอร์  โฟม  ม้วนวีดีโอ  ม้วนเทป
เอกสาร สิงพิมพ์  พู่กันและสี  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ม้วนเทปเปล่า
เมมมอรีสติกของกล้องดิจิตอล ถ่านแฟลช  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ภาพถ่ายดาวเทียม
และอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล  นํามันก๊าด
ถ่าน นํามันเตา แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง  นํามันจารบี นํากลัน  แกลบ  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก   ยางใน   แบตเตอรี     สายไมล์   เพลา   ตลับลูกปืน    นํามัน
เบรก  เบาะรถ หัวเทียน  ไขควง   นอตและสกรูกระจกมองข้างรถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  กันชนรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  ไส้กรองอากาศ ไส้กรอง
นํามันเครือง ไส้กรองเบนซิน  ไส้กรองโซล่า และอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ
สําหรับซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  นํายาล้างจาน  ถังขยะ  กับดักหนู
ถังเปล่าบรรจุเคมี  ถุงดํา ผ้าเช็ดโต๊ะ    ผ้าปูโต๊ะ    นํายาล้างห้องนํา    นํายาเช็ดกระจก
ไม้ถูพืน   ถ้วย    ชาม  ช้อน   ทีตักขยะ   ถังนํา ถังเปล่ายางแอสฟัสท์     กระติกนํา
ร้อน สบู่  กระดาษชําระ   กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  ทรายอะเบท  นํายาเคมีพ่นกําจัดแมลง
วัน /ยุง  สารหรือนํายากําจัดกลิน  นํายาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีค่าใช้
จ่าย  ดังนี ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าเบียเลียง  ค่าของทีระลึก  ค่า
พิธีการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่าง  เครืองดืม  ค่าวัสดุ ประกอบการฝึก
อบรม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าถ่ายเอกสารสิงพิมพ์  คู่มือ อสม. ค่ากระเป๋าเอกสาร
ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในการทัศนศึกษาดูงานและการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการ   (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที 3
หน้าที  5-65 โครงการที  27)

-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาทําเนียบ
(อสม.)ค่าทําเนียบผู้สูงอายุ และค่าทําเนียบอาสาสมัครอืนๆ  ค่าถ่ายเอกสาร   ค่ารับ
วารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ   ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   ทีเกียวกับภารกิจ กอง
สาธารณสุขฯ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000  บาท

เพือจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคล
ในครอบครัวทีเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,250 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ พิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงาน ทีมีระดับดีขึน
ไป  จํานวน (3%-5%)ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ  2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,820 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 54,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 286,250  บาท

งบบุคลากร รวม 286,250  บาท

งานโรงพยาบาล รวม 816,250  บาท
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-ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร   ค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และค่า
จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพนําเสีย  และจ้างเหมาบริการในภารกิจ ทีเกียวข้องกับกอง
สาธารณสุขฯ  ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจน
บุคคลในครอบครัวทีเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของพนักงานและลูกจ้างทีมีคํา
สังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 76,500  บาท

งบดําเนินงาน รวม 226,500  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุดของ
อันดับ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 6,280 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน  1 อัตรา เพือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 156,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 196,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 359,400  บาท

งบบุคลากร รวม 359,400  บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 585,900  บาท

-โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ตังไว้260,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของอาสาสัครสาธารณสุข (อสม.)ในแต่ละ
ชุมชน  ทัง  26 ชุมชนๆ ละ   10,000 บาท   โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร   ค่าอาหาร   อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าพิธีการ ค่าตกแต่งขบวนรณรงค์
ค่าเช่าสถานที   เวที   เครืองเสียงดนตรี   ค่าเงินรางวัลสําหรับการประกวดกิจกรรม
ค่าจัดทําเอกสาร  คู่มือ เกียรติบัตร  โล่รางวัล ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  และใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (จากแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 5-64 โครงการที 24)
-โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธาณสุข (อสม.)เทศบาลเมืองบ้านไผ่   ตังไว้
80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ   และการเผย
แพร่ผลงาน อสม. ดีเด่น  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี   ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม   ค่าพิธีการ   ค่าตกแต่งขบวนรณรงค์ ค่าเช่าสถานที  เวที
เครืองเสียงดนตรี   ค่าเงินรางวัลสําหรับการประกวดกิจกรรม   ค่าจัดทําเอกสาร   คู่
มือ   เกียรติบัตร โล่รางวัล   ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
จัดกิจกรรมต่างๆ   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-
2559)ยุทธศาสตร์ที  3 หน้า  5-64  โครงการที  23)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 340,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 340,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  1
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 323,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 383,980  บาท

งบบุคลากร รวม 383,980  บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,285,180  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น   ผ้าปิดปาก  ผ้าปิดจมูก  ถุงมือ  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายภาพ  แผ่นพับ  โปสเตอร์  ป้ายไวนิล  ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  ชุดทดสอบสารปนเปือน  ชุด
ทดสอบนํามันทอดซํา และชุดทดสอบเครืองสําอาง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามัน
เครือง  นํามันจารบี นํากลัน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก   ยางใน  แบตเตอรี สายไมล์   เพลา   ตลับลูกปืน    นํามัน
เบรก  เบาะรถ หัวเทียน  ไขควง   นอตและสกรูกระจกมองข้างรถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  กันชนรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  ไส้กรองอากาศ ไส้กรอง
นํามันเครือง ไส้กรองเบนซิน  ไส้กรองโซล่า และอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ สําหรับซ่อม
แซมยานพาหนะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 4,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 35,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  แก่ผู้ประกอบการ  สถานประกอบการ  โดยมีค่าใช้
จ่ายดังนี  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  สําหรับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์
ที  2 หน้าที  5-52 โครงการ  14)

-โครงการสถานประกอบการสะอาดปลอดภัย อนามัยสิงแวดล้อมดี จํานวน 20,000  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้   กลุ่มผู้ประกอบการ   และประชาชนผู้บริโภค
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าวัสดุสํานักงาน   ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดซือชุดทดสอบนํามันทอดซํา   ค่าจัดซือนํามันทอดซํา   ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าถ่ายเอกสารสิงพิมพ์   และค่าใช้จ่ายอืนๆ   ทีจําเป็น ฯลฯ   (จาก
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที  3 หน้าที  5-65 โครงการที  30)

-โครงการรณรงค์ลดการใช้นํามันทอดซํา จํานวน 30,000  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  โดยมี
ค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจัดทํา
สือประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่า
จัดซือชุดทดสอบด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ในการดําเนิน
โครงการฯ (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที   3 หน้าที  5-66
โครงการที  31)

-โครงการชาวบ้านไผ่ปลอดภัยบริโภค (ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ) จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุสํานัก
งาน  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-
2559)ตามยุทธศาสตร์ที  3 หน้า  5-66 โครงการที  32)

-โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขผสมผสาน(เชิงรุก) จํานวน 100,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์
สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจทีเกียวข้องกับกองสาธารณสุขฯ  ฯลฯ
-โครงการจ้างเหมาบุคลากรสายงานวิทยาศาสตร์  ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตังไว้ 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์  ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน  1 อัตรา  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที  5-66 โครงการที 34)
-โครงการจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครืองมือให้ปราศจากเชือประจํา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตังไว้  79,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครืองมือเครืองใช้ให้
ปราศจากเชือ  จํานวน  1 อัตรา (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที  3  หน้าที  5-66  โครงการที  35)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 309,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 419,200  บาท

เพือจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคล
ในครอบครัวทีเบิกได้ตาม ระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ของพนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ  ลูกจ้างทีมีคํา
สังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์พยาบาล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 75,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 901,200  บาท

เพือจ่ายเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ทีมีสิทธิตามระเบียบฯ  อัตราเดือนละ
3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตังไว้
18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนทีสุด  ที    มท  0819.2/5103 ลงวันที  24
กุมภาพันธ์  2549  ได้ส่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น  เรือง  กําหนดให้ พนักงาน
เทศบาลได้รับ เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าประปา  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึก   ผ้าหมึกพิมพ์   แผ่นดิสก์   จาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึก บันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์  หรือแถบพิมพ์  และอืนๆ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารองเท้า เสือกัก  ถุงมือ รองเท้าบู๊ท  ผ้าปิดปาก ชุดแต่งกายพ่นสารเคมี
หน้ากาก ผ้าปิดจมูกอืน ๆ  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายภาพ โปสเตอร์ แผ่นพับ ฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายไวนิล  และ
อืนๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น บัวรดนํา  ปุ๋ย  ใบมีด พันธุ์พืช  และอืน ๆ
ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การแพทย์  ยา-เวชภัณฑ์  ได้แก่  พาราเซลตามอล  ผง
เกลือแร่  เบตาครีม ยาธาตุนําแดง  สําลี  ผ้าก๊อซ  เข็มฉีดยา  กระบอกฉีดยา  ผ้าพัน
แผล  และนํายาเคมีพ่นกําจัดแมลงวัน  สารหรือนํายากําจัดกลิน  คลอรีน  โชดาไฟ
และนํายาตรวจสารเสพติดในปัสสวะ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  นํายาล้างจาน  ถังขยะ  กับดักหนู
ถังเปล่าบรรจุเคมี  ถุงดํา ผ้าเช็ดโต๊ะ    ผ้าปูโต๊ะ    นํายาล้างห้องนํา    นํายาเช็ดกระจก
ไม้ถูพืน   ถ้วย    ชาม  ช้อน   ทีตักขยะ  ถังนํา ถังเปล่ายางแอสฟัสท์   กระติกนําร้อน
สบู่  กระดาษชําระ   กระติกนําแข็ง  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ   เช่นสายไฟฟ้า  โคม
ไฟหลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า   ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เบรกเกอร์
มูฟวิงคอยส์  คอนเดนเซอร์  หลอดวิทยุ  ทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด   สาย
อากาศ   ลําโพง  ไฟฉาย  ถ่านวิทยุสือสาร   อุปกรณ์ ไฟฟ้าต่าง ๆ และวัสดุไฟฟ้าอืน
ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ปากกา  กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม  เอกสาร  ดินสอ  ยางลบ
นํายาลบคําผิด  ลวดเสียบ คลิบดํา  กรรไกร  ใบมีดคัตเตอร์  กาวหลอด  ผ้าหมึก
พิมพ์ดีด  กระดาษคาร์บอน  ตรายาง  ซอง  ลวดเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด นํา
ดืม สมุด  มีดคัตเตอร์   กระดาษไข กระดาษกาวสองหน้า  เครืองคํานวณเลข  มู่ลี
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน  แผงกันห้อง เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ
ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 277,000  บาท
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-เงินค่าตอบแทนพิเศษ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุดของ
อันดับ  จํานวน 11 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 118,100 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําและปรับปรุงเงินค่าจ้างลูกจ้างทีปฏิบัติงานกองช่าง
จํานวน  15 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,666,200 บาท

-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ  ตังไว้ 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
-เงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการ ตังไว้ 22,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาล  จํานวน 1  อัตรา
-เงินค่าตอบแทนพิเศษตังไว้ 16,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล  ในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุด
ของอันดับ  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,700 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน  3 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 687,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,269,400  บาท

งบบุคลากร รวม 4,269,400  บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 10,261,800  บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน    เป็นค่าจัดประชุม
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่าทีพัก  ค่าจ้างรถโดยสาร ค่า
วัสดุสํานักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าสถานที  ค่าอาหาร –
เครืองดืม  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที  1.1
หน้าที 5-5 โครงการที  7)

-โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 20,000  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองอุปโภค  บริโภค  เพือออกเยียมผู้พิการ  ผู้ป่วย
โรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่(จากพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  5.2 หน้าที 5-89 โครงการที 6)

-โครงการสงเคราะห์เครืองอุปโภค บริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม

จํานวน 30,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทัง  26 ชุมชน  ใน
เขตเทศบาล  เช่น  เสือกันหนาว ผ้าห่ม  ถุงมือ ถุงเท้า หมวก  ฯลฯ (จากแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที  5.2 หน้าที  5-89 โครงการที  4)

-โครงการสงเคราะห์เครืองกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ยากจน และด้อยโอกาส  ภัยจากภัยธรรมชาติ  อุบัติเหตุ /เหตุฉุกเฉิน เป็นเงินช่วย
เหลือและหรือจัดซือเครืองอุปโภคบริโภค  เพือออกเยียมผู้ประสบภัย  ผู้เดือดร้อน ผู้
ด้อยโอกาส   และผ้าห่มกันหนาวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบืองต้น   (จาก
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที 5.2 หน้าที 5-89 โครงการที  3)

-โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนยากจนและผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 100,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 250,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000  บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000  บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน แม่แรง บล็อก ไขควง กุญแจปาก
ตายกุญแจเลือน หัวเทียนและสัญญาณไฟฉุกเฉิน และอืน ๆ  ทีใช้กับเครืองจักรกล
ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างเพือนํามาดําเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซม  ถนน
ซอย  ทางเท้า  สะพาน  ท่อระบายนํา  เช่น  หิน ดิน  ทราย  ไม้  นํามันทาไม้  ทิน
เนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  คอนกรีตผสมเสร็จ  แอสฟัลท์ติก  คอนกรีต  ยาง
ยางมะตอยสําเร็จรูป  ปูนขาว อิฐ  หรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  คีม
ค้อน  จอบ  เสียม  สิว  ขวาน  สว่าน  เลือย  กบไสไม้  เหล็กเส้น  ท่อนําบาดาล  ท่อนํา
และ อุปกรณ์ประปา  โถส้วม  ท่อต่างๆ  อ่างล้างมือ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,300,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น   หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  เทปพันสาย
ฟิวส์  กิงโคม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,080,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 4,294,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบ
ต่าง ๆ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่ม หนังสือเข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรงงานทําเอกสาร  ค่า
ธรรมเนียมศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการดําเนินการทางคดีความของ
เทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการรังวัดชีแนว
เขตทีดิน  กรมทีดิน หรือรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกทําสิงของต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  เช่น ซ่อมแซมไฟฟ้าธารณะตาม
ถนน  ซอย  ซ่อมแซมถนนทีชํารุด ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 554,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 704,400  บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานกองช่างทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 4,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจําทีปฏิบัติ
งานกองช่าง ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงาน
กองช่าง ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้างที มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามคําสังของเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 344,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,342,400  บาท

-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ จํานวน  6 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 125,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองช่าง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  6 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 629,400 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบ
ต่าง ๆ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่ม หนังสือเข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรงงานทําเอกสาร  ค่า
ธรรมเนียมศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการดําเนินการทางคดีความของ
เทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการรังวัดชีแนว
เขตทีดิน  กรมทีดิน หรือรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกทําสิงของต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  เช่น  จ้างแรงงานบุคคลภา
นนอกในการดูแลสวนสาธารณะ บริเวณเกาะกลางถนนเจนจบทิศ วงเวียนนําพุและ
สวนหย่อมหน้าสถานีรถไฟและ สวนสาธารณะต่าง ๆ  ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,663,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,663,200  บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,788,200  บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  1 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 303,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 303,000  บาท

งบบุคลากร รวม 303,000  บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 2,091,200  บาท

-ค่าขยายเขตไฟฟ้า ตังไว้ 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล  ตามทีการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่ แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพือ
ดําเนินการอืนๆ (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5
-11 โครงการที 17)
-ค่าขยายเขตประปา  ตังไว้ 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล  ตามทีการประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ่  แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพือดําเนิน
การอืนๆ (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5-11
โครงการที 16)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 450,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 450,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 450,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ และสิงก่อสร้างต่างๆ  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบ  เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ   รวมถึงค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000  บาท

งบลงทุน รวม 200,000  บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น  มิเตอร์นํา ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง  หรืออุปกรณ์ทีใช้บรรทุกรถนํา เช่น ท่อดูด
หัวฉีด  สายส่งนําดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยกอุปกรณ์เครืองดับเพลิง  ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 2,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  รองเท้า ถุงเท้า  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเชล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  จาระบี  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,820,000 บาท
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-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ(กองช่าง) ตังไว้
35,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ จํานวน  1 อัตรา
 -เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม) ตังไว้ 211,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 247,080 บาท

-ค่าจ้างพนักงานจ้าง(กองช่าง) ตังไว้   77,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองช่าง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1 อัตรา
-ค่าจ้างพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)ตังไว้  454,740 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
พร้อมทังเงินทีได้รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึน
ไป  จํานวน (3%-5%)ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา  และพนักงานจ้างทัวไป  4 อัตรา  รวม
6 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 531,740 บาท

-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับลูกจ้างประจําตามระเบียบฯ(กองช่าง) ตังไว้
15,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับลูกจ้างประจําตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)ตังไว้ 5,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของลูกจ้างประจํา จํานวน  1 อัตรา
-เงินค่าตอบแทนพิเศษ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)ตังไว้ 43,940 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุดของ
อันดับ จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 64,740 บาท

-ค่าจ้างลูกจ้างประจํา(กองช่าง) ตังไว้   521,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําและปรับปรุงเงินค่าจ้างลูกจ้างทีปฏิบัติงานกองช่าง
จํานวน  3 อัตรา
-ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้   2,319,590 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 15 อัตรา เพือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,841,490 บาท

-เงินเดือนพนักงาน (กองช่าง) ตังไว้ 298,210 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  2 อัตรา
-เงินเดือนพนักงาน(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 258,990 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  1
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 557,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,242,250  บาท

งบบุคลากร รวม 4,242,250  บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 13,671,850  บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาเรือนเพาะชํา วงเวียนนําพุ ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ  เช่น  มิเตอร์นํา  ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยากําจัดศัตรูพืช  พันธุ์พืช   ปุ๋ยหมัก   ปุ๋ยเคมี และอืนๆ  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 105,000  บาท
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-โครงการจัดการสิงแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม) ตังไว้ 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมและสนับสนุนการดําเนิน
งานของกลุ่มแกนนําชุมชน มีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเบียเลียง  ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าของทีระลึก ค่าเอกสาร / สิง
พิมพ์  สือประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานกลุ่ม
แกนนํา  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นสําหรับการดําเนินงานตามโครงการฯ (จากแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  2 หน้า  5-54 โครงการที  20)

-โครงการจัดการสิงแวดล้อมแนวใหม่ชุมชนมีส่วนร่วม จํานวน 30,000  บาท

-โครงการขยะอันตรายแลกไข่ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน  โดย
มีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน  ค่าเอกสาร  คู่มือ  สือประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุรับแลกขยะอันตราย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ทีจําเป็น  ตาม
โครงการฯ  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที  5-
54 โครงการที  19)

-โครงการขยะอันตรายแลกไข่ จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ(กองช่าง) ตังไว้ 158,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง
ๆ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรงงานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียม
ศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการดําเนินการทางคดีความของเทศบาล  ทีต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการรังวัดชีแนวเขตทีดิน  กรม
ทีดิน หรือรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิงของต่าง
ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  เช่น  จ้างแรงงานบุคคลภานนอกดูแลบริเวณสถาน
ทีกําจัดขยะมูลฝอย และสิงปฏิกูลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้
5,150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ารับ
วารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา  ค่าจ้างแรงงาน
ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจทีเกียวข้องกับกองสาธารณ
สุขฯ  เช่น  กวาดถนนทางเท้า  ทําความสะอาดตลาดสด  และค่าตอบแทนผู้ควบคุม
งาน  ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,308,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,608,400  บาท

-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 130,000
บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคล
ในครอบครัวทีเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 130,000 บาท

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(กองช่าง)  ตังไว้ 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
ที มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามคําสังของเทศบาล
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้
174,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้างทีมีคําสัง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 214,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 384,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 8,492,400  บาท
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-วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)ตังไว้ 1,750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันก๊าด
ถ่าน  นํามันเตา แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง  นํามันจารบี นํากลัน  แกลบ  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,750,000 บาท

-ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน แม่แรง บล็อก ไขควง กุญแจปากตาย
กุญแจเลือน หัวเทียนและสัญญาณไฟฉุกเฉินและอืน ๆ  ทีใช้กับเครืองจักรกล ฯลฯ
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี สายไมล์   เพลา   ตลับลูกปืน    นํามัน
เบรก  เบาะรถ หัวเทียน  ไขควง   นอตและสกรูกระจกมองข้างรถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  กันชนรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  ไส้กรองอากาศ ไส้กรอง
นํามันเครือง ไส้กรองเบนซิน  ไส้กรองโซล่า และอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ สําหรับซ่อม
แซมยานพาหนะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 280,000 บาท

-วัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอิฐ   หิน  ปูน  ทราย  พลัว   ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี    ตะปู   ลูกบิด
เหล็กเส้น  สังกะสี ทินเนอร์   ท่อระบายนํา   ท่อพีวีซี   ตะปู  ค้อน คีม ชะแลง จอบ
เสียม สิว ขวาน สว่าน เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น  ตลับเมตร   และดินเพือใช้ฝังกลบ
ขยะมูลฝอย ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-วัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้  260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  นํายาล้างจาน  ถังขยะ  กับดักหนู
ถังเปล่าบรรจุเคมี ถุงดํา ผ้าเช็ดโต๊ะ    ผ้าปูโต๊ะ    นํายาล้างห้องนํา    นํายาเช็ดกระจก
ไม้ถูพืน   ถ้วย    ชาม  ช้อน   ทีตักขยะ  ถังนํา ถังเปล่ายางแอสฟัสท์ กระติกนําร้อน
สบู่ กระดาษชําระ  กระติกนําแข็ง  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 260,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,500,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) ตังไว้100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด
-ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

-โครงการบ้านหลังเรียน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  สร้างเสริมภูมิปัญญา  พัฒนาองค์ความรู้ให้
กับเด็กและเยาวชน  ในช่วงหลังเลิกเรียน /วันหยุด  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าสือประชาสัมพันธ์
ค่าถ่ายเอกสารสิงพิมพ์  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการฯ  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตาม
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที   5-66 โครงการที  33)

-โครงการบ้านหลังเรียน จํานวน 50,000  บาท

-โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล  Green and clean (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม) ตังไว้  20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมแกนนําในชุมชน  และจัดตังธนาคารวัสดุรีไซ
เคิลชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสาร  คู่มือ  ค่าสือประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดตัง
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล  Green and clean และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  2 หน้า  5-53 โครงการที  16)

-โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล Green and Clean จํานวน 20,000  บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้างที มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามคําสังของเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 218,400  บาท

-เงินค่าตอบแทนพิเศษ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุดของ
อันดับ  จํานวน  2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําและปรับปรุงเงินค่าจ้างลูกจ้างทีปฏิบัติงานกองช่าง
จํานวน  3 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 512,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 533,000  บาท

งบบุคลากร รวม 533,000  บาท

งานบําบัดนําเสีย รวม 4,123,480  บาท

-สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมและ
เพิมรายได้ให้กับชุมชน(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 207,200 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฯ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย การปัดกวาดถนนสายหลักในชุมชน  การเก็บขนขยะ
มูลฝอย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ตาม
ยุทธศาสตร์ที  2 หน้า   5-52 โครงการที  13)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 207,200 บาท

เงินอุดหนุน รวม 207,200  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 207,200  บาท

-ค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองช่าง) ตังไว้รวม 270,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ และสิงก่อสร้างต่างๆ  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบ  เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ   รวมถึงค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด
-ค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้
460,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ และสิงก่อสร้างต่างๆ  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบ  เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ   รวมถึงค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 730,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 730,000  บาท

งบลงทุน รวม 730,000  บาท

-วัสดุเครืองแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  เสือกัก ถุงมือ  รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดปาก ชุดแต่ง
กายพ่นสารเคมี ค่าเสือแขนยาว  หน้ากาก ผ้าปิดจมูกอืน ๆ  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) ตังไว้  10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาฆ่าเชือโรคสําหรับบาดแผลต่าง ๆ นํายาเคมีพ่นกําจัดแมลง
วัน สารหรือนํายาดับกลิน ครอรีน โซดาไฟ ฯลฯ
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)ตังไว้ 50,000
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  สารหรือนํายากําจัด
กลิน   คลอรีน   โชดาไฟ อีเอ็ม  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท
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งบลงทุน รวม 3,372,080  บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบ
ต่าง ๆ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรงงานทําเอกสาร  ค่า
ธรรมเนียมศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการดําเนินการทางคดีความของ
เทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการรังวัดชีแนว
เขตทีดิน  กรมทีดิน หรือรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกทําสิงของต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  เช่น  ซ่อมแซมถนนทีชํารุด  ขุด
ลอกท่อระบายนํา ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 158,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 158,400  บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจําทีปฏิบัติ
งาน  กองช่างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณในการดําเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บําบัดนําเสียชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามหนังสือที ขก 0013/8832  ลงวันที  2
เมษายน  2556  เรืองแจ้งการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับ
สนุนแผนปฏิบัติการ เพือการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2557 วงเงินงบประมาณ  25,720,800 บาท  ท้องถิน
สมทบงบประมาณ  2,572,080  บาท
โดยทําการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนําเสียชุมชน ประกอบด้วยงานก่อสร้าง
ดังนี
 1. งานก่อสร้างระบบบําบัดนําเสีย ประกอบด้วย
 1.1 งานก่อสร้างผังบริเวณและทางนําเข้า - ออกของบ่อ
 1.2 งานก่อสร้างทางนําออกจากโรงบําบัดนําเสีย
 1.3 งานก่อสร้างสถานีสูบนําเสียภายในโรงบําบัด
 1.4 งานก่อสร้างบ่อวัดอัตราการไหล
 1.5 อาคารสํานักงาน - อาคารควบคุม
 1.6 อาคารยามรักษาการณ์
 1.7 งานระบบสุขาภิบาล
 1.8 งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร
 1.9 งานก่อสร้างบ่อบําบัดนําเสียและถนน
 1.10 งานก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จํานวน 1 แห่ง
2. งานก่อสร้างระบบรวบรวมนําเสีย  ประกอบด้วย
 2.1 ถนนทางเข้าบ่อบําบัดนําเสีย โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบท่อ ความยาวท่อรวบ
รวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ  766.00 เมตร
 2.2 ถนนแสงทองประชาสรรค์ โดยวางท่อ ค.ส.ล.ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบท่อ ความยาวท่อรวบรวม
นําเสียรวมบ่อพักประมาณ  925.00 เมตร
 2.3 ถนนมนตรี โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบท่อ  ความยาวท่อ รวบรวมนําเสียรวม
บ่อพักประมาณ  415.00 เมตร
 2.4 ถนนแจ้งสนิทและถนนเจ้าเงาะ  โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบท่อความยาวท่อรวบ
รวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ  1,226.00 เมตร
 2.5 ถนนอุตรนคร โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบท่อ  ความยาวท่อ รวบรวมนําเสียรวม
บ่อพักประมาณ  289.00 เมตร
 2.6 ถนนเอียมประเสริฐและสุขาภิบาล 9 โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือม ระบบท่อ ความยาว
ท่อรวบรวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ  416.00 เมตร
 2.7 ถนนเลียบทางรถไฟ โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบท่อ ความยาวท่อรวบรวมนําเสีย
รวมบ่อพักประมาณ  642.00 เมตร
 2.8 ถนนจันทร์ประสิทธิ  โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบท่อ  ความยาวท่อรวบรวมนําเสีย
รวมบ่อพักประมาณ  401.00 เมตร
 2.9 ถนนเจนจบทิศ โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบท่อ  ความยาวท่อรวบรวมนําเสียรวม
บ่อพักประมาณ  475.00 เมตร
 2.10 ถนนประชุมธนสารและอินทรกนก   โดยวางท่อแรงดัน HDPE.ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.20 เมตร  และงานเชือมระบบท่อ ความยาวท่อรวบรวมนําเสียประมาณ
487.00 เมตร
 2.11 ก่อสร้างท่อลอดเหลียม (BOX CULVERT) บริเวณถนนประชุมธนสาร
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 10.00 เมตร พร้อมเชือมระบบท่อ และงานดาดราง
ระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. งานก่อสร้างอาคารชลศาสตร์  ประกอบด้วย
 3.1 ก่อสร้างจุดปล่อยนํา  OUT  FALL
 3.2 ก่อสร้างบ่อดักนําเสีย
 3.3 ก่อสร้างสถานีสูบนําเสียถนนมนตรีและถนนประชุมธนสาร
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างฯ
(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้าที 5-30 โครงการ
ที 73)

-โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนําเสียชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2,572,080  บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,372,080  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่า
เช่าทีพัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง ทีมีคําสัง
ไปราชการตามระเบียบฯ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 83,000  บาท

เพือจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคล
ในครอบครัวทีเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ตามความจําเป็นเร่งด่วน หรือในวันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 369,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง  จํานวน  2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ในอัตราเดือนละ
5,600 บาท  จํานวน  1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

-เงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตังไว้ 49,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตังไว้ 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ในอัตรา
เดือนละ  5,600 บาท  จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 116,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบ
ประมาณ  2557

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,207,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,648,000  บาท

งบบุคลากร รวม 1,648,000  บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,157,000  บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริษัทวิศวกรทีปรึกษาเพือควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบ
รวมและบําบัดนําเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยดําเนินการตรวจสอบแบบราย
ละเอียด ระบบรวบรวมและบําบัดนําเสีย, ดําเนินการควบคุมงานก่อสร้าง, ดําเนินงาน
หลังก่อสร้าง รายละเอียดตามขอบเขตงานทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที 2.4 หน้าที 5-49 โครงการที 5)

-โครงการจ้างบริษัทวิศวกรทีปรึกษาเพือควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บําบัดนําเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 800,000  บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง
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เพือจัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น  แบบถังควํา จํานวน  2 ก๊อก จํานวน 1 เครือง
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือตาม
ราคาท้องตลาด  (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 7.3
หน้าที 5-121 โครงการที  9)

-โครงการจัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น จํานวน 10,000  บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000  บาท

งบลงทุน รวม 140,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  ตลับผงหมึก   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
แผ่นวงจรอีเล็กทรอนิค หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
หมึกขาว – ดํา  และสี  สําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์   โฟม   ม้วนวีดีโอ  ม้วนเทป
กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสีฟิล์ม ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป, แผ่นซีดี,แผ่นดีวีดี) ม้วนเทปเปล่า   ถ่านแฟลซ   ล้างอัดภาพ
ขยายภาพ ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  สายชาร์ทกล้องถ่ายรูป  กระเป๋ากล้องถ่ายรูป  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  นํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน  นํามันก๊าด
ถ่าน  นํามันเครือง  นํามันจาระบี นํากลัน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร์รี  ยางนอก  ยางใน  เพลา  สายไมล์  ตลับลูกปืน  นํามันเบรก
หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู  กันชนรถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ไฟเลียว กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  ไส้กรองอากาศ
ไส้กรองเบนซิน ไส้กรองโซล่า  และอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง   ไม้กวาด   ผ้าปูโต๊ะ   ถ้วย   ชาม
ช้อนส้อม  แก้วนํา  จานรองแก้ว  กระจกเงา  ถาด  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง
นํายาล้างจาน  นํายาเช็ดกระจก  สเปรย์ปรับอากาศ ไม้ถูพืน  ถังขยะ  ถังนํา เข่ง นํายา
ล้างห้องนํา ก้อนหอมดับกลิน  นําจืดทีซือมาจากเอกชน  นํายาถูพืน  บุ้งเต้า  สบู่  ขัน
นํา  ผงซักฟอก  กระดาษชําระ  กะละมัง  แปรงล้างห้องนํา  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้าโคมไฟ
หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า ฟิวส์   สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เบรก
เกอร์  มูฟวิงคอยส์  คอนเดนเซอร์ หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด
สายอากาศ  ลําโพงไฟฉาย  อุปกรณ์เครืองเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถ่านวิทยุ
สือสาร   ถ่านกล้องถ่ายรูป ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว  หมึกโรเนียว   กระดาษถ่าย
เอกสาร   แฟ้มเอกสาร  กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ดินสอ  ปากกา  นํายาลบคําผิด
นํายาลบไข ลวดเสียบ  คลิบดํา  กรรไกร  ใบมีดคัตเตอร์  กาวหลอด  ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
กระดาษคาร์บอน  ตรายาง  ลวดเย็บกระดาษ   แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด นําดืม  มีด
คัตเตอร์ กระดาษไข ค่าจัดซือเครืองคิดเลข  ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 166,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 33,000 บาท
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เพือใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจําเดือนของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มเครือข่ายชุมชน  กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ  และประชาชนทัวไป  เป็นค่าจัดประชุม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด–ปิด
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสถานที  ค่าตอบแทนวิทยาการ  และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ  เพือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถินของตนเอง (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)หน้าที 5-97
โครงการที 5)

-โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนองค์กรภาคประชาชน จํานวน 150,000  บาท

เพือใช้จ่ายในกิจกรรมทําเกษตรทฤษฎีใหม่  กิจกรรมลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นศูนย์สาธิตแหล่งการเรียนรู้ให้กับชุมชน
ทางด้านการเกษตร ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ทัง  3 เขต  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ประชุม  ค่าสถานที พิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเบียเลียง ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที 1.2 หน้าที  5-
6 โครงการที 1)

-โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ารับวารสาร นิตยสาร สิงพิมพ์ต่างๆและค่าจ้าง
เหมาบริการ  ตังไว้ 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  นิตยสาร สิงพิมพ์ต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น
หนังสือพิมพ์สําหรับบริการชุมชน  ทัง  26 ชุมชน หนังสือระเบียบต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ  ค่าป้ายผ้า  ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ และจ่ายเป็นค่าแรงงานบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึง
ตามภารกิจกองสวัสดิการสังคม  ฯลฯ
-โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ตังไว้ 100,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0893.1/ว 423 ลงวันที  2
มีนาคม  2553 เรือง ขอความร่วมมือในการดําเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวง
ศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 เพือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาสู่ความยังยืนใน
การประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติทีดีต่อการทํางานมีพฤติกรรมทีสร้างสรรค์
ของสังคม และมีรายได้ ระหว่างเรียน  บรรเทาความเดือดร้อนในเบืองต้น  (จากแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที 5.1หน้าที  5-87 โครงการที  5)
-โครงการขยายเขตหอกระจายข่าว ตังไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสายสัญญาณ   ลําโพง   อุปกรณ์สําหรับการติดตัง  ค่าแรง  ค่า
แอมปลิฟลายเออร์   ลูกลาย  และอุปกรณ์อืน ๆ  ทีจําเป็นต่อการขยายเขตหอกระจา
ยข่าว   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์
ที 6.2 หน้าที 5-95 โครงการที  14)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,405,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,405,000  บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,763,000  บาท

เพือปรับปรุงห้องทํางานกองสวัสดิการสังคม (อาคารหอประชุมอเนกประสงค์)ขนาด
8x10 เมตร  โดยติดตังตู้เก็บเอกสารติดผนัง ฯลฯ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีทาง
เทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที  7.3 หน้าที
5-121 โครงการที  92)

-โครงการปรับปรุงห้องกองสวัสดิการสังคม (อาคารหอประชุมอเนกประสงค์) จํานวน 100,000  บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ และสิงก่อสร้างต่างๆ  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบ  เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ   รวมถึงค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้นําชุมชน กรรมการชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข  บุคคลทัวไป เกียวกับการสํารวจข้อมูลพืนฐาน เพือการพัฒนาเทศบาล
ในชุมชนทัง 26 ชุมชนโดยเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าเช่าสถานที ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุเครืองเขียน ค่าวัสดุสําหรับบันทึก
ประมวลผลข้อมูล  และอุปกรณ์   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารสิงตีพิมพ์ ค่าวัสดุเผย
แพร่ ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรม และจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์ 7.1 หน้าที  5-97 โครงการ  4)

-โครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานชุมชนเพือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน และกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ     และศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม และเป็นเงินอุดหนุนในการต่อยอด
โครงการ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทีดําเนินการแล้วให้มีความเข้มแข็งมากยิงขึน  ประเมินผล
หาความเป็นไปได้ของโครงการ  และให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทีมีแนวโน้ม
มันคง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่า
พิธีการ ค่าสถานที ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ  เพือให้ชุมชนมีรายได้สามารถพึงตนเองได้ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน  (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที  5.1 หน้า  5-87 โครงการที 4)

-โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชน จํานวน 100,000  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้เกษตรกร  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุม  จัดอบรมเพาะพันธุ์สัตว์เลียง เช่น ปลา กบ ไก่ ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่า
พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าวัสดุอุปกรณ์เกียวกับด้านการ
เกษตร ตลอดจนการซือปุ๋ย  จัดหาชุดเพาะพันธุ์สัตว์เลียง เช่น ปลา กบ ไก่ ฯลฯ จัดหา
ชุดนํายาเคมีเกียวกับด้านการเกษตร  ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ทัง  26 ชุมชน  (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที 5.1 หน้าที 5-86 โครงการที  3)

-โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้เกษตรกร จํานวน 50,000  บาท

เพือใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคม  ค่าจัดประชุม  อบรมสัมมนา ค่าสถานทีพิธีเปิด
-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเบียเลียงค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ เพือให้ชุมชนมี
การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ  ด้านสังคม  และเศรษฐกิจของชุมชน (จากแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  1.1 หน้าที  5-5 โครงการที 8)

-โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถินภาคชุมชน จํานวน 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีชุมชน คณะ
กรรมการชุมชน   อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน พนักงานเทศบาล  และประชาชนทัวไป  ใน
เขตเทศบาลฯ   เป็นค่าสนับสนุนการแข่งขัน, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน, ค่าพิธี
เปิด -ปิด  การแข่งขัน ค่ารางวัล  เงินรางวัล  ค่าอาหารและเครืองดืมระหว่างการแข่ง
ขัน, ค่าจัดประชุมเพือเตรียมการแข่งขัน,ค่าอาหารและเครืองดืม  ระหว่างการฝึกซ้อม
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าพาหนะในการฝึกแข่งขัน  ค่าชุดสํารองการแข่งขัน
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.
ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที 3.2 หน้าที  5-64 โครงการที  22)

-โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน จํานวน 280,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเลือกตังประธานคณะกรรมการชุมชน ทัง  26
ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในหน่วย
เลือกตัง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดอบรม   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที
7.1 หน้าที  5-97 โครงการที  6)

-โครงการเลือกตังประธานคณะกรรมการชุมชน  ทัง 26 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 30,000  บาท

เพือใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทัศนศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างภาวะวผู้นําให้ทุกกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน  26 ชุมชน  เพือจ่ายเป็นค่าทีพัก
ค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด  ค่าพาหนะ  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเบียเลียง ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ  (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)ตาม
ยุทธศาสตร์ที 7.2 หน้าที โครงการที  15)

-โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพือเสริมสร้างภาวะผู้นํากลุ่ม
องค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 50,000  บาท
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-เงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก กลุ่มสตรีแม่บ้านอําเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  1.1
หน้าที  5-5 โครงการที  6)
-เงินอุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตังไว้
100,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนเครือข่ายในการบริหารจัดการภาย
ในกลุ่มเครือข่าย กลุ่มละ  50,000 บาท จํานวน  2 กลุ่ม (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 7.1 หน้าที 5-97 โครงการที  7)
-เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี(บุญคุ้ม) ทัง  26  ชุมชน ตังไว้ 208,000
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณีท้องถินของชุมชนทัง  26
ชุมชน ๆ ละ  8,000 บาท (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์ 3.3  หน้าที  5-73 โครงการที   11)
-เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  (วันสตรีสากล) ตังไว้10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพือใช้ในกิจกรรมวัน
สตรีสากลโลก (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  1.1
หน้าที  5-5 โครงการที  9)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 328,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 358,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 358,000  บาท

เพือใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยียมบริการชุมชนเคลือนที   เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียม
ชุมชน   ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม สําหรับประชาชนทีเข้าร่วมกิจกรรม ค่า
บริการด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพประชาชน  การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
พิษสุนัขบ้า จัดซือทรายอะเบทกําจัดลูกนํา  ค่าจ้างเหมาเวที   ค่าทําป้ายกิจกรรม ค่า
วัสดุอุปกรณ์  เครืองเขียน ในกิจกรรมนันทนาการด้านต่าง ๆ เช่น  การประกวดวาด
ภาพระบายสี  การปันดินนํามัน  การออกบริการห้องสมุดเคลือนที  ฯ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องกับโครงการ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที
6.1 หน้าที 5-92 โครงการที  7)

-โครงการออกเยียมบริการชุมชนเคลือนที จํานวน 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เป็นค่าจัด
ประชุม ค่าอบรม ค่าวัสดุ– อุปกรณ์ ค่าเวทีพิธีเปิด – ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเงินรางวัล  ของรางวัล    ค่าจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ  โล่ห์รางวัล  ค่า
ขบวนแห่ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร   เงินสนับสนุนวงดุริยางค์   จ้างวง
ดนตรี ค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นกับโครงการเพือรณรงค์
สร้างความตระหนักในสังคม ให้ร่วมกันป้องกันฯ  และยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ 2.2 หน้าที 5-46 โครงการ
30)

-โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาของชุมชนและการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กและสตรี

จํานวน 5,000  บาท

เพือใช้จ่ายในกิจกรรมการอนุรักษ์สิงแวดล้อม  ลดโลกร้อน  สามารถใช้เป็นอาหาร
และสถานทีพักผ่อนหย่อนใจและให้ ดูแลร่วมกัน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ทัง  3
เขต  เพือจ่ายเป็นค่าจัดประชุม  ค่าสถานทีพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเบียเลียงค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 2.4 หน้าที  5-56 โครงการที  27)

-โครงการอนุรักษ์สภาพสิงแวดล้อมแบบยังยืน (ถนนกินได้) จํานวน 50,000  บาท

เพือใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือเป็น
ค่าใช้จ่าย จัดประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่า
พาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเบียเลียงออก
สํารวจโค ค่าเบียเลียงประชุม  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการฯ
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 5.1 หน้าที  5-86
โครงการที  1)

-โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 30,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับเทศบาล เจ้าภาพทีจัดการแข่งขัน (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 3.2 หน้า  5-61 โครงการที 11)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่นค่าเบียเลียงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ควบ
คุมค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่า
วัสดุจัดทําสนามค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล  ค่า
ของขวัญ ของรางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเครืองดืม นํา
ดืม นําแข็ง   ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารสําหรับนักกีฬา และเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันฯลฯ
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 3.2หน้า  5-63
โครงการที 17)

-โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถินแห่งประเทศไทย จํานวน 15,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  เช่น  ค่าพิธีการ  ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุ  ค่า
อุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าวัสดุจัดทําสนามและเตรียมสนาม  ค่า
เกียรติบัตร  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล  ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครืองเสียงค่าเครืองดืม  นําดืม  นําแข็ง ค่าชุดนักกีฬา  ค่า
อาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขัน ฯลฯ(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ
2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  3.2 หน้า  5-62 โครงการที 16)

-โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ จํานวน 70,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  เช่น ค่าพิธีการ  ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุ  ค่า
อุปกรณ์ กีฬา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าวัสดุจัด ทําสนามค่าเช่าและเตรียมสนาม
ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าตอบแทน
กรรมการ ตัดสิน ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าเครืองดืม  นําดืม  นําแข็ง  ค่าชุดนักกีฬา
สํารอง   ค่าอาหารสําหรับ นักกีฬาและเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขัน ฯลฯ(จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  3.2 หน้า  5-60 โครงการที 4)

-โครงการแข่งขันกีฬาเพือเยาวชนและประชาชน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) จํานวน 80,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบียเลียงนักกีฬา  ผู้ฝึกสอน  ค่าชุดนักกีฬา   ค่าอาหาร
ค่าพาหนะ   ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุกีฬา  ค่าเช่าทีพัก  ค่านํามันเชือเพลิง  ฯลฯ  (จาก
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ 2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ ที 3.2 หน้า 5-60 โครงการที
3)

-โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับภาคฯ จํานวน 80,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบียเลียงนักกีฬา   ผู้ฝึกสอน   ค่าชุดนักกีฬา   ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา  ค่าพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุกีฬา  ค่าเช่าทีพัก ค่าประกัน
อุบัติเหตุหมู่นักกีฬาและเจ้าหน้าที ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา ฯลฯ
(จากแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  3.2 หน้า  5-60
โครงการที  2)

-โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน จํานวน 20,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 265,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000  บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 325,000  บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-เงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตังไว้
30,000 บาท
ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที ขก 0018/19468  ลงวันที 2 สิงหาคม 2556  เรือง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการออกร้านธารากาชาด เพือหาราย
ได้ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเสียว  และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจําปี พ.ศ. 2556  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์
ที  1.1 หน้าที  5-5 โครงการที  5)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
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-เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน  ตังไว้  150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม  เพืออนุรักษ์ประเพณีศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน อุดหนุนประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน
1.บุญตะไลยักษ์บ้านหนองลุมพุก จํานวน 50,000 บาท
2.บุญบังไฟบ้านเกิง จํานวน 100,000 บาท
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  3.2 หน้า  5-73
โครงการที 9)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ ในการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานเทศกาลไหม
ประเพณีผูกเสียว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
1.งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น   จํานวน
50,000 บาท
2.งานบุญกุ้มข้าวใหญ่อําเภอบ้านไผ่ จํานวน 80,000  บาท
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 3.2 หน้า  5-73
โครงการที 9)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 130,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 720,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 720,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครืองไทยทาน  ค่าปัจจัยถวายพระ
ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป  เทียน  ค่าเครืองดืมสําหรับแขกผู้มีเกียรติ และเจ้า
หน้าทีผู้เกียวข้องในพิธีเปิด-ปิด  และในวันงาน ค่ามหรสพและค่าเงินสนับสนุน ค่าเงิน
รางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุ และหรือค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที  ตกแต่งรถยนต์แสดง ในขบวนแห่ตลอดจนค่ารือถอน  ค่าวัสดุหรือค่า
เช่าและหรือค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญ ของงานนัน ๆเช่น ค่าต้นเทียนใน
งาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา     ค่าจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์   ค่ากระทงในงาน
ประเพณี ลอยกระทง     ค่าเช่าเต้นท์    ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า    และเครืองเสียง    ค่า
เช่าสถานทีจัดงาน  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ แข่งขันต่าง ๆ   (ทีไม่ใช่การแข่งขัน
กีฬา)    ค่าใช้จ่ายระหว่างจัดงานเป็น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่านําประปา ค่าใช้โทรศัพท์
และค่าเช่าอุปกรณ์โทรศัพท์ตลอดระยะเวลาทีจัดงานนอกสถานที ค่าแต่งตัวสาวงาม
เข้าร่วมขบวนแห่ และร่วมประกวดในงานเทศกาลไหม,  บุญกุ้มข้าวใหญ่  ค่าวัสดุอืน
ๆ ฯลฯ   ตามโครงการดังต่อไปนี
1.โครงการจัดงานวันปีใหม่  จํานวน  40,000 บาท
2.โครงการจัดงานวันสงกรานต์  จํานวน  500,000 บาท
3.โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา  จํานวน  200,000 บาท
4.โครงการจัดงานวันลอยกระทง  จํานวน  860,000 บาท
5.โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่  จํานวน  100,000 บาท
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 3.3 หน้า 5-72
โครงการที 5 )

-โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 1,700,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 1,700,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,700,000  บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 2,420,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ในการแข่งขันกีฬา (จากแผนพัฒนา สามปี(พ.
ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 3.2 หน้า  5-61โครงการที 11)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงาน
กองช่างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงาน
กองช่างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
ที มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามคําสังของเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 537,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ    ตังไว้ 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
-เงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการ  ตังไว้ 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิ  ของพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน  ตังไว้ 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 87,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวม 4 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,094,210 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,248,610  บาท

งบบุคลากร รวม 1,248,610  บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,815,610  บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม  เพืออนุรักษ์ประเพณีศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถินของสภาวัฒนธรรมอําเภอบ้านไผ่
-สภาวัฒนธรรมอําเภอบ้านไผ่    จํานวน 40,000 บาท (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 3.2 หน้า  5-73 โครงการที 9)
-เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ  ตังไว้ 270,000บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้วัดในเขตเทศบาล  เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเพือบํารุง และอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศาสนสถานให้คงอยู่สืบต่อไป
1.วัดคุ้มจัดสรรค์ จํานวน 50,000บาท
2.วัดศรีบุญเรือง จํานวน50,000บาท
3.วัดเอียมไพบูลย์ จํานวน 50,000บาท
4.วัดโพธิชัย จํานวน 20,000 บาท
5.วัดป่าชัยวารินทร์ จํานวน 20,000 บาท
6.วัดโพธิศิริโสภณ จํานวน 20,000 บาท
7.วัดนันทพิมพาราม จํานวน 20,000 บาท
8.วัดป่าสุมนามัย จํานวน 20,000 บาท
9.วัดจันทร์ประสิทธิ จํานวน 20,000 บาท
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  3.3 หน้า  5-73
โครงการที 10)
-เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน  ตังไว้  130,0000 บาท
1.งานประเพณีกินเจ (พุทธญาณสมาคม) อําเภอบ้านไผ่  จํานวน  50,000 บาท
2.อุดหนุนวัดทีเทศบาลเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน  จํานวน  30,000 บาท
3.โครงการประเพณีสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาวอําเภอ
บ้านไผ่ (สมาคมปุงเถ่ากง-ม่า) จํานวน 50,000 บาท
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที  3.2 หน้า  5-73
โครงการที 9)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 440,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  เช่น  วงเวียนนําพุ สวนสุขภาพ สถานีกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000  บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีเกียวกับคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  จานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

-เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  แผ่นป้าย  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์  แผ่นป้ายปิดประกาศ  พู่กัน และ สี  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน แม่แรง บล็อก ไขควง กุญแจปาก
ตายกุญแจเลือน หัวเทียนและสัญญาณไฟฉุกเฉิน และอืน ๆ  ทีใช้กับเครืองจักรกล
ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ  ไม้กวาด  แปรง  ผงซักฟอก  สบู่  นํายาดับกลิน  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และสิงพิมพ์  นําดืม ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 123,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียง
ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียมอืน ๆให้แก่
พนักงานเทศบาลทีมีคําสังให้ไปราชการ  ไปอบรม ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิน ใน
ราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้ 84,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง
ๆ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรงงานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียม
ศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการดําเนินการทางคดีความของเทศบาล  ทีต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการรังวัดชีแนวเขตทีดินกรม
ทีดิน หรือ รายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิงของ
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาขนย้ายเครืองจักรกล ตามความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
-โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศ
กิจฯ, ห้องประชุมเล็ก  ตังไว้ 79,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองช่าง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ,ห้องประชุมเล็ก จํานวน  1 อัตรา ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที 7.3 หน้าที 5-114 โครงการที 56)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 164,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 224,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา  ซอยโนนเปือย
(ชุมชนเจ้าเงาะสัมพันธ์) โดยเริมจากถนนเจ้าเงาะไปทางทิศใต้ ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร
หนา 0.15  เมตร  กว้าง 3.00 เมตร   ยาวประมาณ 90.00 เมตร  ชันพืนทางลูกรัง
บดอัดแน่นหนา  0.20 เมตร  หรือพืนที  ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า   270.00  ตารางเมตร
ท่อ ค.ส.ล. อัดแรงชัน  3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร   บ่อพัก ค.ส.ล.
ทุกระยะ 10.00 เมตร   พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ
90.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนา 3 ปี (พ.
ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 2.1  หน้า 5-9 (โครงการที 9)

-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ซอยโนนเปือย (ชุมชนเจ้าเงาะ
สัมพันธ์)

จํานวน 358,000  บาท

เพือจ่ายป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํา  ถนนบ้านเกิง ซอย
5(ชุมชนบ้านข่าพัฒนา) โดยเริมจากถนนบ้านเกิงไปทางด้านทิศตะวันตก ถึงถนนศรี
บุญเรือง  ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ   102.00
เมตร   พืนทางเดิมบดอัดแน่นหรือพืนที   ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า   306.00 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง ชัน 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง   0.40 เมตร   บ่อพัก ค.ส.
ล.ทุกระยะ10.00 เมตร  พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทัง  2 ข้าง ยาว
ประมาณ  204.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผน
พัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 2.1  หน้า 5-23 (โครงการที 51)

-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา  ถนนบ้านเกิง ซอย 5  (ชุมชนบ้านข่า
พัฒนา)

จํานวน 599,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเอียมไพบูลย์ ซอย 3
(ด้านทิศตะวันออก)  โดยเริมจากถนนเอียมไพบูลย์ ซอย 3  ไปทางทิศตะวันออก ก่อ
สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15  เมตร   กว้าง 2.50  เมตร   ความยาวประมาณ
136.00 เมตร   หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 340.00  ตารางเมตร  พืนทางเดิมบด
อัดแน่น ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด
(จากแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5-18
(โครงการที 39)

-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเอียมไพบูลย์ ซอย 3 (ด้านทิศตะวันออก) จํานวน 177,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร  ค.ส.ล.ถนนเลียบวัดโพธิกลาง
(ชุมชนโพธิสวรรค์) โดยเริมจากแยกตัดกับถนน โพธิกลางซอย 1/1 ไปทางทิศตะวัน
ตก ถึง สะพานข้ามลําห้วยจิก  ผิวจราจรกว้างเฉลีย 1.00 - 2.50 เมตร ยาวประมาณ
209.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล ไม่น้อยกว่า  365.75  ตารางเมตร
พืนทางเดิมบดอัดแน่น  รายเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนา 3
ปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5-27 (โครงการที 63)

-โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเลียบวัดโพธิกลาง (ชุมชนโพธิสวรรค์) จํานวน 192,000  บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 8,110,000  บาท

งบลงทุน รวม 8,110,000  บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 8,110,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ และสิงก่อสร้างต่างๆ  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบ  เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ   รวมถึงค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000  บาท

งบลงทุน รวม 30,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.ซอยแยกซอยประปา 2(ข้างไทยประดิษฐ์
ตัดเย็บ) โดยเริมจากซอยประปา 2 ไปทางทิศเหนือแยกไปทางทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก ท่อ ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  บ่อพัก ค.ส.ล.
ทุกระยะ  10.00 เมตร  พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทังสองข้างยาว
ประมาณ  258.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  (จากแผน
พัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5-8 โครงการที 8)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ซอย แยกซอยประปา 2 ข้างไทยประดิษฐ์ตัดเย็บ (ชุมชน
ซอยประปา)

จํานวน 550,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสมประสงค์ซอย 1
(ชุมชนสมประสงค์) โดยเริมจากซอยศาลเจ้าไปทางทิศเหนือ ท่อ ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร  บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00  เมตร  พร้อม
รางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพักทังสองข้างยาวประมาณ 344.00  เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2557-2559)
ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5-12(โครงการที 22)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสมประสงค์ซอย 1  (ชุมชนสมประสงค์) จํานวน 1,142,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนเชือมถนนแจ้งสนิทซอย
1 (ถนนเข้า สพป. ขอนแก่น เขต 2) โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.อัดแรง
ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00  เมตร
พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวประมาณ  35.00  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 2.1
หน้า 5-39 (โครงการที 104)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนเชือมถนนแจ้งสนิทซอย 1 (ถนนเข้า สพป.
ขอนแก่น เขต 2 )

จํานวน 90,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยหลัง ขก. 5 (ชุมชนคุ้มจัด
สรร) โดยเริมจากสถานีวิทยุสมัครเล่นเชือมถนนทองประเสริฐ ซอย 8 ก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.
ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. พร้อมท่อลอด 2 จุด ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  ความยาว ท่อรวมบ่อพัก ทัง
สองข้างยาวประมาณ 175.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด
(จากแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5-31
(โครงการที 77)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยหลัง ขก. 5 (ชุมชนคุ้มจัดสรร) จํานวน 374,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยปฏิพงษ์  โดยทําการก่อ
สร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  บ่อพัก ค.
ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร  พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ
200.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ.2557-2559)  ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5-33 (โครงการที 84)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยปฏิพงษ์ จํานวน 514,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก  ซอย  10
(ชุมชนหนองลุมพุก) โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.  อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.  ทุกระยะ 10.00 เมตร  พร้อมรางวี ค.ส.ล.
ความยาวท่อรวมบ่อพักทังสองข้างยาวประมาณ  516.00  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด(จากแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 2.1  หน้า 5-30 (โครงการที 82)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล ถนนหนองลุมพุก  ซอย  10 (ชุมชนหนองลุมพุก) จํานวน 1,103,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํา  ซอยเชือมถนน
ประเสริฐแก้วอุทิศ -ซอยสุขสําราญ  โดยเริมจากถนนประเสริฐแก้วอุทิศไปทางทิศ
ตะวันออกถึงซอยสุขสําราญ  ผิวจราจร  ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง  5.00 เมตร
ความยาวประมาณ  191.00  เมตร  หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 955.00  ตาราง
เมตร   พืนทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.อัดแรงชัน  3 ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ  10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความ
ยาวท่อรวมบ่อพักทังสองข้างยาวประมาณ 382.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 2.1
หน้า 5-23 (โครงการที 53)

-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํา  ซอยเชือมถนนประเสริฐแก้วอุทิศ -
ซอยสุขสําราญ

จํานวน 1,376,000  บาท
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-ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร   ค่า
รับวารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา  ค่าจ้างแรง
งาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจทีเกียวข้องกับกอง
สาธารณสุขฯ  ฯลฯ
-โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตังไว้
316,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอก เพือฆ่าและชําแหละสัตว์ในโรงฆ่า
สัตว์มาตรฐาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน 4  อัตรา (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที  3 หน้าที  5-67 โครงการที  40)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 326,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 396,800  บาท

เพือจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคล
ในครอบครัวทีเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ  ลูกจ้างทีมีคํา
สังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 12,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 17,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 661,800  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 398,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 398,640  บาท

งบบุคลากร รวม 398,640  บาท

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,060,440  บาท

แผนงานการพาณิชย์

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงผิวจราจร ถนนบ้านเกิง ซอย 19  โดยดําเนินการปู
ผิวจราจรใหม่ทับหน้าผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.10 เมตร  ยาว
ประมาณ 120.00  เมตร   หนาประมาณ 0.05  เมตร   หรือพืนทีปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด  (จากแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5-15
(โครงการที 30)

-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านเกิง ซอย 19 จํานวน 210,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรใหม่ทับหน้าผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตกว้าง 3.50 เมตร  ยาวประมาณ  309.00 เมตร   หนาประมาณ 0.05
เมตร  หรือพืนทีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,081.50 ตารางเมตร  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)
ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5-7 โครงการที 4)

-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจ้งสนิท ซอย1 (ชุมชนกกแดง) จํานวน 475,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปูผิวจราจรใหม่ทับหน้าผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาวประมาณ  250.00 เมตร หนาประมาณ  0.05
เมตร  หรือพืนทีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,000.00 ตารางเมตร   ราย
เอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)
ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5-14(โครงการที 26)

-โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ถนนโพธิชัย - มิตรภาพ  (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) จํานวน 439,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล. ถนนยุทธพลบํารุง โดยทําการ
ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  บ่อพัก
ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร  พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทังสองข้าง
ยาวประมาณ 240.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผน
พัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  2.1  หน้า 5-30  (โครงการที
72)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล. ถนนยุทธพลบํารุง จํานวน 511,000  บาท
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ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 7,773,000 บาท

งบกลาง รวม 14,658,640  บาท

งบกลาง รวม 17,819,460  บาท

งบกลาง รวม 17,819,460  บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 108,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 108,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น ใบปันขน หัวเชือมแก๊ส และอืนๆ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถุงมือ รองเท้าบู๊ท และอืน ๆ  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น บัวรดนํา  ปุ๋ย   ใบมีด   พันธุ์พืช   และอืน ๆ
ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเข็มฉีดยา  วัคซีน  โชดาไฟ  นําจุลีนทรีย์อีเอ็ม ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น หิน  ปูน  ทราย  พลัว   ไม้ต่าง ๆ     ตะปู   ลูกบิด
เหล็กเส้น  สังกะสี  ท่อระบายนํา  ท่อพีวีซี  ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน
สว่าน  ตลับเมตร   และดิน   ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  นํายาล้างจาน    ถังนํา  สบู่  กระติก
นําแข็ง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ   เช่นสายไฟฟ้า  โคม
ไฟหลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า   ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เบรกเกอร์
มูฟวิงคอยส์  คอนเดนเซอร์  หลอดวิทยุ  ทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด
ไฟฉาย อุปกรณ์ ไฟฟ้าต่าง ๆ และวัสดุไฟฟ้าอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 140,000  บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อ
สร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้
การได้  เช่น   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าแผ่นป้าย  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  (จาก
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 5-65 โครงการที  26)

-โครงการพัฒนาแผงจําหน่ายเนือสัตว์ (เขียงสะอาด) จํานวน 10,000  บาท

เพือเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าแผ่นป้าย
แผ่นพับประชาสัมพันธ์   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-
2559)ยุทธศาสตร์ที  3 หน้า  5-64 โครงการที  25)

-โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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1. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือสร้างสวนสาธารณะ ตังไว้468,300บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามสัญญากู้เงินเลขที 400/8/2551
ลงวันที  8 ตุลาคม  2550 วงเงินกู้  4,683,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ  2557 งวดที 5 เป็นเงิน  468,300 บาท
2. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ตังไว้
1,047,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล
1 ตามสัญญากู้เงินเลขที 427/35/2551 ลงวันที  7 พฤศจิกายน 2550 วงเงินกู้
10,990,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2557 งวดที 6 เป็นเงิน
1,047,500 บาท
3. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะมูลฝอยและเครืองแยก
ขยะ ตังไว้623,900บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะมูลฝอยและ
เครืองแยกขยะ ตามสัญญากู้เงินเลขที  596/7/2552 ลงวันที  28 พฤศจิกายน 2551
วงเงินกู้  6,285,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ใน ปีงบประมาณ  2557 งวดที 5
เป็นเงิน 623,900 บาท
4. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ตังไว้839,700บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์   ตาม
สัญญากู้เงินเลขที  628/39/2552 ลงวันที  23 เมษายน 2552 วงเงินกู้  8,540,000
บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2557 งวดที 5 เป็นเงิน  839,700  บาท
5. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองจักรกล ตังไว้  1,236,000
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซือเครืองจักรกล  ตาม
สัญญากู้เงินเลขที 634/45/2552 ลงวันที  7 พฤษภาคม 2552 วงเงินกู้
12,790,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2557 งวดที 5 เป็นเงิน
1,236,000  บาท
6. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างท่อระบายนําและปรับปรุงผิว
จราจร ตังไว้584,700บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างท่อระบายนําและ
ปรับปรุงผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลขที  649/60/2552 ลงวันที  16 มิถุนายน
2552 วงเงินกู้  5,955,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปี งบประมาณ  2557 งวด
ที 5 เป็นเงิน  584,700 บาท
7. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างรัวพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล
2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ก่อสร้างรัวสํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร ตังไว้
83,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างรัวพร้อมประตู
โรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรัวสํานักงานเทศบาลพร้อม
ขยายผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลขที 851/9/2554 ลงวันที  27  ตุลาคม 2553 วง
เงินกู้  1,462,000 บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2557 งวดที 3 เป็นเงิน
83,400  บาท
8. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองเล่นสนาม ตังไว้110,800บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการซือเครืองเล่นสนาม  ตาม
สัญญากู้เงินเลขที  852/10/2554 ลงวันที 27 ตุลาคม 2553 วงเงินกู้ 1,197,000
บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2557 งวดที 3 เป็นเงิน 110,800 บาท
9. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วย
สาธารณะ ช่วงที 1,ช่วงที 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค
ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล.ถนนแสงทอง  และปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  ถนนราชนิ
กูล  ตังไว้ 1,216,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์
ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1,ช่วงที 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะโนนสว่าง
พร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิว
จราจรลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตามสัญญากู้เงินเลขที 937/95/2554 ลงวันที  4
กรกฎาคม 2554  วงเงินกู้  21,511,000  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ
2557  งวดที 3  เป็นเงิน 1,216,900 บาท
10. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ ตังไว้661,800บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์  ตามสัญญากู้เงินเลขที 1099/106/2555 ลงวันที  4 เมษายน 2555
วงเงินกู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2557 งวดที 2 เป็น
เงิน 661,800 บาท
11. ส่งเงินชําระต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตังไว้ 900,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตามสัญญากู้เงินประจํา
(Term  Loan) ฉบับลงวันที 8 มกราคม 2553 วงเงินกู้ 10,850,000  บาท ส่งใช้ใน
ปี 2557 ปีที 5
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1. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะมูลฝอยและ
เครืองแยกขยะ  ตังไว้48,900บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะมูล
ฝอยและเครืองแยกขยะ ตามสัญญากู้เงินเลขที  596/7/2552 ลงวันที  28
พฤศจิกายน 2551 วงเงินกู้  6,285,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ใน ปีงบ
ประมาณ  2557 งวดที 5 เป็นเงิน 48,900  บาท
2. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ตังไว้
150,500บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างโรงฆ่า
สัตว์   ตามสัญญากู้เงินเลขที 628/39/2552 ลงวันที  23 เมษายน 2552 วงเงินกู้
8,540,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2557 งวดที 5 เป็นเงิน
150,500 บาท
3. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองจักรกล ตังไว้
239,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซือเครืองจักรกล
ตามสัญญากู้เงินเลขที 634/45/2552 ลงวันที  7 พฤษภาคม 2552 วงเงินกู้
12,790,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2557 งวดที 5 เป็นเงิน
239,900  บาท
4. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างท่อระบายนําและ
ปรับปรุงผิวจราจร ตังไว้ 113,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างท่อระบาย
นําและปรับปรุงผิวจราจร ตามสัญญากู้เงินเลขที  649/60/2552 ลงวันที  16
มิถุนายน 2552 วงเงินกู้  5,955,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปี งบประมาณ
2557  งวดที 5 เป็นเงิน  113,500  บาท
5. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างรัวพร้อมประตู
โรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างรัวสํานักงานเทศบาลพร้อมขยาย
ผิวจราจร ตังไว้ 39,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างรัวพร้อม
ประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรัวสํานักงานเทศบาล
พร้อมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลขที 851/9/2554 ลงวันที  27 ตุลาคม
2553 วงเงินกู้  1,462,000  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2557 งวดที 3
เป็นเงิน 39,100  บาท
6. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองเล่นสนาม ตังไว้
29,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการซือเครืองเล่น
สนาม  ตามสัญญากู้เงินเลขที 852/10/2554  ลงวันที 27 ตุลาคม 2553 วงเงินกู้
1,197,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2557 งวดที 3 เป็นเงิน
29,600  บาท
7. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์
ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1, ช่วงที 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะโนนสว่าง
พร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล.ถนนแสงทอง และปรับปรุงผิว
จราจรลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตังไว้ 570,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1, ช่วงที 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะโนนสว่าง
พร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิว
จราจรลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตามสัญญากู้เงินเลขที 937/95/2554 ลงวันที  4
กรกฎาคม 2554 วงเงินกู้  21,511,000  บาท  งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ
2557 งวดที 3 เป็นเงิน 570,200 บาท
8. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์  ตังไว้ 339,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคารหอ
ประชุมอเนกประสงค์ ตามสัญญากู้เงินเลขที 1099/106/2555 ลงวันที 4 เมษายน
2555 วงเงินกู้  11,949,848 บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2557  งวดที
2  เป็นเงิน 339,300  บาท
9. ส่งเงินชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตังไว้ 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทยรายเดือน  ตามสัญญากู้เงิน
ประจํา (Term Loan)ฉบับลงวันที 8 มกราคม 2553 วงเงินกู้ 10,850,000 บาท ส่ง
ใช้ในปี 2557 ปีที 5
10. ส่งเงินชําระหนีดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  กรณีการกู้เงินใหม่
ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในกรณีอยู่
ระหว่างการทําสัญญา ทีจะต้องชําระจ่ายก่อน  เป็นเงิน 20,000 บาท

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 2,001,000 บาท
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เพือจ่ายในกรณีเร่งด่วน  หรือจําเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 19 ซึงกําหนดว่างบ
ประมาณรายจ่ายจะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่ายเพือกรณีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม
โดยคณะผู้บริหารท้องถินเป็นผู้มีอํานาจสังจ่าย

สํารองจ่าย จํานวน 2,191,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  จํานวน 40 คน  คนละ  500 บาท/เดือน (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2557-2559)ตามยุทธศาสตร์  5.2 หน้าที  5-88 โครงการที 2)

เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน 240,000 บาท

-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้ 869,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  ในส่วนของนายจ้างและพนักงานจ้าง
ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  เพือให้พนักงานจ้างเทศบาล
ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม 7 กรณี  คือประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ  ตาย  คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร  ชราภาพและว่างงาน  โดยถือปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3)พ.ศ.2542 และกฎ
กระทรวงทีออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
วิธีการคํานวณ(ประมาณค่าตอบแทนของพนักงานจ้างปีงบประมาณ  2557 x 10)
หาร 100(8,694,320 x 10/100 = 869,432)
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้ 42,200บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าตอบแทน
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ตามหนังสือที มท 0809.4/ว1592 ลงวันที  18
มิถุนายน  2555 จัดสรรให้ส่วนของลูกจ้าง  5% จํานวน  10 คน  ส่วนอีก  5%
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ต้องสบทบ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 911,700 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 2,072,620 บาท

บําเหน็จ/บํานาญ รวม 3,160,820  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างของเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  ค่าทําศพพนักงานจ้าง เทศบาลทีตายในระหว่างรับราชการและปฏิบัติ
หน้าที

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

1. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท  ตังไว้
166,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยของปี  ตามนัยหนังสือหนังสังการ
กระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว 3889 ลงวันที  29 พฤศจิกายน  2538  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจหนังสือสังการตราเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ ตังงบประมาณราย
จ่าย  และหนังสือด่วน ที  มท  0313.4/ว 2787 ลงวันที  18 พฤศจิกายน พ.ศ.2542
เรือง การพิจารณาระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยให้เทศบาล
ตังงบประมาณรายจ่าย  เป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทยเป็นรายปีใน
อัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริงในปีทีล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท ตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2545
คํานวณ  (รายรับจริง  2555-เงินอุดหนุน) 134,351,427.08 - 34,248,122 =
100,103305.08 บาท  100,103,305.08 x 1 / 6 x 100  = 166,838.84 บาท
จึงขอตังจ่าย   166,840 บาท
2. เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตังไว้ 650,000
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ในการ
ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟืนฟูสมรรถภาพหรือกิจกรรมการ
บําบัดรักษาโดยภูมิปัญญาพืนบ้านแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
โดย  สปสช. จะสนับสนุนงบประมาณ  40 บาท   ต่อหัวประชากรในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่(40 บาท x จํานวนประชากรกลางปีของ สปสช.) โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะ
ต้องสบทมเงินอย่างน้อยร้อยละ  50 ของจํานวนที สปสช. จะสนับสนุนให้
3. ค่าใช้จ่ายในการจราจร ตังไว้300,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจรในเขตเทศบาล  เช่น  ค่าติดตังสัญญาณไฟ
จราจร  ค่าตีเส้นจราจร  แผงเหล็ก ป้ายจราจรสีทาถนน  และวัสดุอุปกรณ์อืนทีจําเป็น
ในการจัดการจราจร  และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และสิงทีประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง  และเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร  และค่าใช้จ่ายอืน
ๆ เกียวกับการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 6301/ว 4353  ลงวัน
ที  20 ธันวาคม  2541
4. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ตังไว้  394,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาทีกําหนดเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งในทุกตําแหน่งทีคณะ
กรรมการกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(อบจ. เทศบาล และอบต.)กําหนด ผู้
รับทุน คือ ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน เจ้าหน้าทีท้องถิน พนักงานจ้าง รวม
ตลอดถึงลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ที มท 0808.2/ว1829 ลงวันที 15 กันยายน 2552 เรืองซักซ้อมวิธีการตังงบ
ประมาณเพือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน โดย อปท.สามารถตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพือให้ทุนการศึกษา
จากฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ
ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯของปีทีผ่านมา ดังนี ข้อ 1.4 รายได้เกิน 50
ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ให้ตังงบประมาณสําหรับเป็นทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไม่เกิน 24 คนและปริญญาโทไม่เกิน 5 คน ซึงเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีราย
ได้รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2555 ทีผ่านมาจํานวน 122,518,141.84 บาท
จึงสามารถตังงบประมาณให้ทุนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกิน 24 คน และปริญญาโท
ได้ไม่เกิน 6 คน โดยขอตังจ่าย จํานวน  394,800 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,511,640 บาท
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เพือเบิกจ่ายเป็นค่าบําเหน็จของลูกจ้างประจําเพือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน
(ฉบับที 3)พ.ศ.2552  จํานวน  4 ราย คือ
1.นายประสิทธิ  พวงชน รับบําเหน็จปกติ  จํานวน 234,173 บาท
2.นายปภา  วงษ์สุดตารับบําเหน็จรายเดือนๆละ  9,157 บาท รวม 109,884 บาท
3.นายคําม้วน  ศรีคลังรับบําเหน็จรายเดือนๆละ  8,291 บาท รวม 99,492 บาท
4.นายวิเศษ  สงวนหอม รับบําเหน็จปกติ  จํานวน  312,590 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน  756,139 บาท  ตังจ่ายไว้  756,200 บาท

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 756,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ จํานวน 100,000 บาท

เพือเบิกจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  ของข้าราชการส่วนท้องถินทีมิใช่ตําแหน่ง
ครู (ช.ค.บ.) ตามจํานวนทีจะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบํานาญ  เพือ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ  ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 14)พ.ศ.2554 จํานวน  7 รายคือ
1.นายจงกล  ทวีวัฒน์   เดือนละ 1,963 บาท
2.นางสุลักษณ์  นิสยันต์   เดือนละ 4,315 บาท
3.นายสมัชชา  มณีบุญ  เดือนละ 3,176 บาท
4.นายสุริยันต์  นครวงศ์  เดือนละ 4,252 บาท
5.นางสาวบุษราคัม  นิสยันต์ เดือนละ 2,942 บาท
6.นางวานี  สังฆะมณี เดือนละ 830 บาท
7.นางอุบล  ประสงค์ เดือนละ 1,850 บาท

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 232,000 บาท
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โครงการจัดซือเครือง
เสียงลําโพงพร้อมไมค์
ลอย

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจ้างเหมาติด
ตังผ้าม่านหอประชุม
เอนกประสงค์เทศบาล
เมืองบ้านไผ่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือ
ภาพบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว  สมเด็จพระบรม
ราชนีนาถ  พร้อมกร
อบ

โครงการจัดซือพัดลม
แบบติดผนัง

โครงการจัดซือโต๊ะหมู่
บูชา

โครงการจัดซือโต๊ะพับ

โครงการจัดซือโต๊ะ
ประชุมพร้อมเก้าอี

โครงการจัดซือโซฟา

โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศ

โครงการจัดซือเก้าอี
พลาสติก

โครงการจัดซือเก้าอี
เบาะนวมขาเหล็กหลัง
โค้ง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ค่าครุภัณฑ์

บําเหน็จ/บํานาญ

งบลงทุน

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไปแผนงานการศึกษาแผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบอาคารหอ
ประชุมเอนกประสงค์

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติบริเวณภายใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างประตู
พร้อมป้ายชือทางเข้า
สถานีกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูลเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
โพธิกลาง  ซอย 1

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการจัดซือเครือง
หาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS)

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดซือเครือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
พร้อมจอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

โครงการจัดซือเครือง
ออกกําลังกายกลางแจ้ง

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซือไมค์
ประชุมพร้อมเครือง
ควบคุมเพาเวอร์จ่าย
ไฟ

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไปแผนงานการศึกษาแผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ทีติดตัง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
ทํางาน  ณ  อาคารหอ
ประชุมอเนกประสงค์
กองสวัสดการสังคม

โครงการปรับปรุง
ระบบนําประปาและ
ไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล
1

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไปแผนงานการศึกษาแผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


