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ทา่นประธานสภาฯ  และสมาชกิสภาเทศบาล

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนัที ่30 มถินุายน 2557 เทศบาล

เมอืงบา้นไผม่สีถานะการเงนิดงัน้ี

ณ วนัที ่30 มถินุายน 2557

1.1.1  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้  147,856,345.23  บาท

1.1.2  เงนิสะสม  78,033,586.40  บาท

1.1.3  ทนุส ารองเงนิสะสม  31,026,206.39  บาท

         รวม  2,157,388   บาท

         รวม    3,016,200      บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง  71,825,112.72  บาท

2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรบัจรงิท ัง้สิน้  162,827,398.30 บาท  ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 7,913,126.76      บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 4,345,001.10      บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 2,698,538.87      บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,046,082.31      บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 1,185,960.00      บาท

หมวดรายไดจ้ากทนุ -                       บาท

หมวดภาษีจดัสรร 95,507,677.26    บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,131,012.00    บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ 35,455,298.00 บาท

(3) รายจ่ายจรงิ  จ านวน   141,095,037.74    บาท  ประกอบดว้ย

งบกลาง 12,243,557.04    บาท

งบบคุลากร  (หมวดเงนิเดอืน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างช ั่วคราว) 47,190,300.78    บาท

งบด าเนินงาน (หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค) 58,757,369.67    บาท

งบลงทนุ  (หมวดครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง) 16,850,887.00    บาท

งบรายจ่ายอืน่  (หมวดรายจ่ายอืน่) -                       บาท

งบเงนิอดุหนุน (หมวดเงนิอดุหนุน) 6,052,923.25      บาท

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ 35,393,132.00    บาท

(5) มกีารจ่ายเงนิสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 2,880,863.50      บาท

 

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บดัน้ี ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารของเทศบาลจะไดน้ าเสนอร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอ่

สภาเทศบาลอกีคร ัง้หนึ่ง  ฉะนัน้ ในโอกาสน้ีคณะผูบ้รหิารเทศบาล จงึขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทกุทา่นได้

ทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงัตอ่ไปน้ี

1.1.4  รายการกนัเงนิไว้แบบกอ่หน้ีผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจ่าย  จ านวน     2    โครงการ

1.1.5  รายการทีไ่ดก้นัเงนิไว้โดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผกูพนั  จ านวน     29    โครงการ



3. งบเฉพาะการ

ประเภทกจิการสถานธนานุบาล กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลบา้นไผ่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มรีายรบัจรงิ  13,813,677.22   บาท 

รายจ่ายจรงิ  9,130,047.16   บาท

กูเ้งนิจากธนาคาร / กสม./ อืน่ๆ 105,000,000.00  บาท

ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล -                       บาท

ก าไรสทุธิ 4,610,332.49      บาท

เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 144,907.84         บาท

ทรพัย์จ าน า 79,227,400.00    บาท



รายรบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 7,913,126.76       7,850,000.00       8,600,000.00       

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 4,345,001.10       3,219,000.00       4,000,000.00       

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 2,698,538.87       2,066,500.00       2,510,000.00       

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,046,082.31       1,120,000.00       1,500,000.00       

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 1,185,960.00       1,125,000.00       630,000.00          

หมวดรายไดจ้ากทุน -                        500.00                  1,000.00               

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 17,188,709.04    15,381,000.00    17,241,000.00    

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 95,507,677.26     88,250,000.00     93,759,000.00     

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 95,507,677.26    88,250,000.00    93,759,000.00    

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,131,012.00     52,369,000.00     54,500,000.00     

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 50,131,012.00    52,369,000.00    54,500,000.00    

รวม 162,827,398.30  156,000,000.00  165,500,000.00  

รายรบั

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่



รายจ่ายจรงิ ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 12,243,557.04     17,819,460.00     16,782,050.00     

งบบคุลากร 47,190,300.78     60,891,680.00     63,785,030.00     

งบด าเนนิงาน 58,757,369.67     53,768,880.00     56,604,840.00     

งบลงทุน 16,850,887.00     13,995,780.00     19,262,520.00     

งบรายจา่ยอืน่ -                        -                        -                        

งบเงนิอดุหนุน 6,052,923.25       9,524,200.00       9,065,560.00       

รวมจ่ายจากงบประมาณ 141,095,037.74  156,000,000.00  165,500,000.00  

รวม 141,095,037.74  156,000,000.00  165,500,000.00  

หมายเหตุ 

1. งบบุคลากร หมายถงึ เงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างช ั่วคราว

2. งบด าเนินงาน หมายถงึ คา่ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค

3. งบลงทุน  หมายถงึ  ครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

4. งบรายจ่ายอืน่ หมายถงึ หมวดรายจ่ายอืน่

5. งบเงนิอุดหนุน หมายถงึ หมวดเงนิอุดหนุน

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่

รายจ่าย



1 ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2558 165,500,000.00     บาท (1)

2 งบประมาณรายจ่ายในการบรหิารงานบุคคลตาม มาตรา 35 ฯ ตามรายการดงัตอ่ไปน้ี

ล าดบัที่ ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ

1 เงนิเดือนพนกังานเทศบาล 23,055,290.00    

2 เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานเทศบาลฯ 1,896,800.00      

3 เงนิคา่จา้งประจ า 9,233,590.00      

4 เงนิเพิม่ตา่งๆ ของลูกจา้งประจ า 308,500.00         

5 เงนิคา่จา้งช ั่วคราว 6,573,720.00      

6 เงนิเพิม่ตา่งๆ ของลูกจา้งช ั่วคราว 2,539,360.00      

7 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือบตุร -                       

8 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือการศกึษาบตุร 598,000.00         

9 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือคา่เช่าบา้น 91,300.00           

10 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล -                       

11 เงนิช่วยเหลือคา่จดัการงานศพพนกังาน / ลูกจา้งทีต่ายในระหวา่งรบัราชการ 50,000.00           

12 เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 420,000.00         

13 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 2,220,000.00      

14 เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 687,000.00         

15 เงนิช่วยเหลือคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ (ช.ค.บ.) 232,000.00         

16 เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ 1,000,000.00      

17 เงนิคา่ตอบแทนพนกังานเทศบาลทีล่าออกจากราชการ  ตามโครงการมาตรการเปลีย่น -                       

อาชีพพนกังานเทศบาล

18 สง่ใช้เงนิยืมสะสมเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานเทศบาลสายบรหิาร -                       

19 สง่ใช้เงนิยืมสะสมคา่ตอบแทนรายเดือนพนกังานเทศบาลสายบรหิาร -                       

20 สง่ใช้เงนิยืมสะสมเงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า -                       

รวม 48,905,560.00   (2)

หมายเหตุ   :  คดิเป็นรอ้ยละ    29.55        ของรายจา่ยทีต่ ัง้จา่ยจากรายไดร้วมเงนิอดุหนุนในปีงบประมาณ  2558

การค านวณ      =      ยอดรวมคา่ใช้จา่ยในการบรหิารงานบคุคล  ปีงบประมาณ 2558   x  100

ประมาณการรายจา่ย  ปีงบประมาณ  2558

48,905,560.00                                                                                       X  100 29.55  %

165,500,000.00

คา่ใช้จ่ายในการบรหิารงานบุคคลตาม  มาตรา  35 

 แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542



ยอดรวม

ดา้นบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารท ั่วไป 35,914,680                 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 8,853,800                   

ดา้นการบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 45,945,450                 

แผนงานสาธารณสขุ 6,208,070                   

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 250,000                      

แผนงานเคหะและชุมชน 33,103,280                 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 4,494,300                   

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,875,000                   

ดา้นเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 9,843,800                   

แผนงานการพาณิชย์ 1,229,570                   

ดา้นการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 16,782,050                 

165,500,000               

6

ประจ าปีงบประมาณ    2558

ของ เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่

ดา้น

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

บนัทกึหลกัการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบญัญตั ิงบประมาณรายจ่าย















หมวด / ประเภท
ปี  2555 ปี  2556 30  มิถุนายน  2557 ยอดต่าง(%) ปี  2558

1. หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที�ดิน    5,671,287.14           5,853,796.76           6,020,374.76             5.91         6,200,000.00            

ภาษีบํารุงท้องที�                239,558.50              233,016.00              222,789.70                3.00         240,000.00               

ภาษีป้าย                         1,681,159.40           1,753,000.00           2,094,267.00             19.79      2,100,000.00            

อากรการฆ่าสัตว์              85,892.00                73,314.00                38,928.00                  18.16-      60,000.00                 
รวมหมวดภาษีอากร 7,677,897.04          7,913,126.76          8,376,359.46            8.68         8,600,000.00           

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื�อสัตว์ 148,164.00              127,101.00              -                             100.00-    -                             

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการฆ่าสัตว์    -                             - 55,728.00                  -           70,000.00                 

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับโรงพักสัตว์ -                             - 11,412.00                  -           15,000.00                 

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา      6,469.90                   8,972.50                   11,067.70                  56.03      14,000.00                 

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการพนัน          20.00                        1,560.00                   900.00                       35.90-      1,000.00                    

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร              12,164.40                41,619.60                37,329.00                  3.89-         40,000.00                 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                      1,913,091.00           2,552,508.00           2,145,041.00             5.78         2,700,000.00            

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ�งปฏิกูล       55,000.00                55,000.00                -                             -           55,000.00                 

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนราษฎร                25,650.00                23,430.00                19,610.00                  6.70         25,000.00                 

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน   107,860.00              50,070.00                45,960.00                  19.83      60,000.00                 

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า                    16,530.00                25,590.00                25,290.00                  2.31-         25,000.00                 

ค่าธรรมเนียมการแพทย์                                          7,600.00                   7,470.00                   5,680.00                    7.10         8,000.00                    

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ -                            -                            4,280.00                    -           4,000.00                    

ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ  (ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์) 370,900.00              322,350.00              166,950.00                22.44-      250,000.00               

ประมาณการรายรับจริง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  2558

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่       จังหวัดขอนแก่น



หมวด / ประเภท
ปี  2555 ปี  2556 30  มิถุนายน  2557 ยอดต่าง(%) ปี  2558

ประมาณการรายรับจริง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 69,700.00                73,000.00                68,050.00                  2.74         75,000.00                 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ�น 28,780.00                37,740.00                -                             -            -

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ -                            -                            450.00                       45.00      1,000.00                    

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร -                            -                            -                             -           1,000.00                    

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน -                            -                            14,340.00                  -           20,000.00                 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข -                            -                            9,020.00                    -           9,000.00                    

ค่าปรับการผิดสัญญา 46,164.00                592,885.00              145,416.00                66.27-      200,000.00               

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการสาธารณสุข 408,270.00              410,220.00              -                             -            -

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -                            -                            262,750.00                -           250,000.00               

ค่าใบอนุญาตจัดตั�งสถานที�จําหน่ายหรือสะสมอาหารฯ -                            -                            41,760.00                  -           80,000.00                 

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ -                            -                            41,500.00                  -           75,000.00                 

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 1,880.00                   2,540.00                   1,800.00                    21.26-      2,000.00                    

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง 8,110.00                   12,945.00                8,475.00                    22.75-      10,000.00                 

ค่าใบอนุญาตอื�น ๆ  -                            -                            10,420.00                  -           10,000.00                 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 3,226,353.30          4,345,001.10          3,133,228.70            7.94-         4,000,000.00           

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   

ค่าเช่าที�ดิน -                            -                            -                             -           50,000.00                 

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที� 1,423,575.00           1,265,430.00           940,020.00                10.63      1,400,000.00            

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 624,431.41              1,368,819.30           824,854.39                26.94-      1,000,000.00            

ดอกเบี�ยเงินฝากกองทุน  ก.ส.ท. 34,180.54                64,289.57                -                             6.67-         60,000.00                 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,082,186.95          2,698,538.87          1,764,874.39            6.99-         2,510,000.00           

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค /การพาณิชย์

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 949,901.42              1,046,082.31           1,383,099.75             43.39      1,500,000.00            
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค /การพาณิชย์ 949,901.42             1,046,082.31          1,383,099.75            43.39      1,500,000.00           



หมวด / ประเภท
ปี  2555 ปี  2556 30  มิถุนายน  2557 ยอดต่าง(%) ปี  2558

ประมาณการรายรับจริง

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

เงินที�มีผู้อุทิศให้ -                            -                            -                             -           5,000.00                    

ค่าขายแบบแปลน 656,100.00              203,500.00              226,100.00                47.42      300,000.00               

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 29,333.00                27,493.00                19,763.00                  9.07-         25,000.00                 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื�น ๆ 313,610.00              954,967.00              193,322.00                68.59-      300,000.00               
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 999,043.00             1,185,960.00          439,185.00               46.88-      630,000.00              

6.หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน -                            -                            -                             -           1,000.00                    

รวมหมวดรายได้จากทุน -                            -                            -                             -           1,000.00                  

7.หมวดภาษีจัดสรร 

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ -                             - -                             -           50,000.00                 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 50,304,639.93         56,255,399.38         46,480,282.22          0.45-         56,000,000.00          

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 1 ใน 9 12,813,044.33         13,798,842.24         11,389,694.83          2.17-         13,500,000.00          

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 397,045.44              1,223,695.66           539,077.40                21.63-      959,000.00               

ค่าภาษีสุรา 4,962,491.94           5,009,665.82           2,825,077.70             0.19-         5,000,000.00            

ค่าภาษีสรรพสามิต 8,917,454.85           10,945,382.41         3,735,335.50             4.07-         10,500,000.00          

ค่าภาคหลวงแร่ 163,929.96              166,323.85              51,472.98                  9.81-         150,000.00               

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 1,566,397.92           1,820,958.90           1,081,391.21             12.13-      1,600,000.00            

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที�ดิน 6,042,919.00           6,287,409.00           4,749,877.00             4.57-         6,000,000.00            
รวมหมวดภาษีจัดสรร 85,167,923.37        95,507,677.26        70,852,208.84         1.83-         93,759,000.00         

8. หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป

เงินอุดหนุนทั�วไปเพื�อสนับสนุนการกระจายอํานาจฯ 34,248,122.00         50,131,012.00         53,781,725.00          8.72         54,500,000.00          
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 34,248,122.00        50,131,012.00        53,781,725.00         8.72         54,500,000.00         

รวมรายได้ทุกหมวด 134,351,427.08      162,827,398.30      139,730,681.14       1.64         165,500,000.00       

หมายเหตุ     ยอดต่าง (%)   ประมาณการปี 2558 เทียบกับ รายรับจริง 2556



รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม  ฉบับที�  1                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ประจําปีงบประมาณ  2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่                                                      

อําเภอบ้านไผ่       จังหวัดขอนแก่น

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ

ณ  5  สิงหาคม  2556

1. หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที�ดิน    5,320,000.00                                    5,739,866.76                                   419,866.76                                      

ภาษีบํารุงท้องที�                260,000.00                                       228,112.10                                      31,887.90-                                        

ภาษีป้าย                         1,650,000.00                                    1,693,395.00                                   43,395.00                                        

อากรการฆ่าสัตว์              70,000.00                                         64,262.00                                        5,738.00-                                          

รวมหมวดภาษีอากร 7,300,000.00                                    7,725,635.86                                   425,635.86                                      

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื�อสัตว์ 107,000.00                                       111,441.00                                      4,441.00                                          

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการฆ่าสัตว์     -  -  -

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับโรงพักสัตว์  -  -  -

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา      8,000.00                                           8,642.70                                          642.70                                             

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการพนัน          1,000.00                                           640.00                                             360.00-                                             

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร              30,000.00                                         35,211.30                                        5,211.30                                          

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                      1,600,000.00                                    2,034,635.00                                   434,635.00                                      

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ�งปฏิกูล       55,000.00                                         -                                                  55,000.00-                                        

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนราษฎร                30,000.00                                         19,910.00                                        10,090.00-                                        

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน   93,000.00                                         41,280.00                                        51,720.00-                                        

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า                    20,000.00                                         25,380.00                                        5,380.00                                          

ค่าธรรมเนียมการแพทย์                                          10,000.00                                         6,740.00                                          3,260.00-                                          

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ -                                                     -  -

ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ  (ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์) 300,000.00                                       282,850.00                                      17,150.00-                                        

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 100,000.00                                       55,300.00                                        44,700.00-                                        

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ�น 30,000.00                                         31,660.00                                        1,660.00                                          



ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ -                                                     -  -

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร -                                                     -  -

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน -                                                     -  -

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข -                                                     -  -

ค่าปรับการผิดสัญญา 200,000.00                                       592,885.00                                      392,885.00                                      

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการสาธารณสุข 430,000.00                                       376,520.00                                      53,480.00-                                        

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -                                                     -  -

ค่าใบอนุญาตจัดตั�งสถานที�จําหน่ายหรือสะสมอาหารฯ -                                                     -  -

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ -                                                     -  -

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 3,000.00                                           2,160.00                                          840.00-                                             

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง 8,000.00                                           11,170.00                                        3,170.00                                          

ค่าใบอนุญาตอื�น ๆ  -                                                     -  -

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 3,025,000.00                                    3,636,425.00                                   611,425.00                                      

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   

ค่าเช่าที�ดิน -                                                     -  -

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที� 900,000.00                                       1,117,670.00                                   217,670.00                                      

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 400,000.00                                       762,909.02                                      362,909.02                                      

ดอกเบี�ยเงินฝากกองทุน  ก.ส.ท. 50,000.00                                         64,289.57                                        14,289.57                                        

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,350,000.00                                    1,944,868.59                                   594,868.59                                      

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,100,000.00                                    1,046,082.31                                   53,917.69-                                        

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ 1,100,000.00                                    1,046,082.31                                   53,917.69-                                        

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด -                                                  

ค่าขายแบบแปลน 750,000.00                                       124,500.00                                      625,500.00-                                      

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 25,000.00                                         24,886.00                                        114.00-                                             

รายได้เบ็ดเตล็ดอื�น ๆ 450,000.00                                       866,261.00                                      416,261.00                                      

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,225,000.00                                    1,015,647.00                                   209,353.00-                                      

6.หมวดรายได้จากทุน



รายได้จากทุนอื�น ๆ  -  -  -

รวมหมวดรายได้จากทุน  - -                                                   -

7.หมวดภาษีจัดสรร 

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  -  -  -

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 47,000,000.00                                  51,672,522.94                                 4,672,522.94                                   

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 1 ใน 9 11,000,000.00                                  11,295,506.94                                 295,506.94                                      

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 400,000.00                                       974,405.80                                      574,405.80                                      

ค่าภาษีสุรา 4,600,000.00                                    4,314,221.53                                   285,778.47-                                      

ค่าภาษีสรรพสามิต 11,000,000.00                                  9,409,781.71                                   1,590,218.29-                                   

ค่าภาคหลวงแร่ 300,000.00                                       166,323.85                                      133,676.15-                                      

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 1,200,000.00                                    1,350,872.31                                   150,872.31                                      

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที�ดิน 3,500,000.00                                    5,484,013.00                                   1,984,013.00                                   

รวมหมวดภาษีจัดสรร 79,000,000.00                                  84,667,648.08                                 5,667,648.08                                   

8. หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป -                                                  

เงินอุดหนุนทั�วไปเพื�อสนับสนุนการกระจายอํานาจฯ 48,002,000.00                                  49,729,712.00                                 1,727,712.00                                   

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 48,002,000.00                                  49,729,712.00                                 1,727,712.00                                   

141,002,000.00                                -                                                  -                                                  



หมวด / ประเภท รหัสรายรับ รับจริง ประมาณการ รับจริงปี 57 ประมาณการ หมายเหตุ

ระบบ e-laas ปี 2556 ปี 2557 ณ 30 ม.ิย. 57 ปี 2558

1. หมวดภาษีอากร(รายได้ที�จัดเก็บเอง) (รวม) 411000 7,913,126.76     7,850,000.00     8,376,359.46     8,600,000.00      

ภาษีโรงเรือนและที�ดิน         (0101) 411001 5,853,796.76     5,750,000.00     6,020,374.76     6,200,000.00    

ภาษีบํารุงท้องที�                (0102) 411002 233,016.00        240,000.00        222,789.70        240,000.00       

ภาษีป้าย                          (0103) 411003 1,753,000.00     1,790,000.00     2,094,267.00     2,100,000.00    

อากรการฆ่าสัตว์              (0104) 411004 73,314.00          70,000.00          38,928.00          60,000.00         

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (รวม) 412000 4,345,001.10     3,219,000.00     3,133,228.70     4,000,000.00      

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื�อสัตว์ (0121)   121 127,101.00         - -                     -                   

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการฆ่าสัตว์   412101  - 100,000.00        55,728.00          70,000.00         

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับโรงพักสัตว์ 412102  - 20,000.00          11,412.00          15,000.00         

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา      (0122) 412103 8,972.50            8,000.00            11,067.70          14,000.00         

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการพนัน          (0123) 412104 1,560.00            1,000.00            900.00               1,000.00           

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร              (0125) 412106 41,619.60          30,000.00          37,329.00          40,000.00         

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                 (0126) 412107 2,552,508.00     1,800,000.00     2,145,041.00     2,700,000.00    

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ�งปฏิกูล        (0127) 412108 55,000.00          55,000.00          -                     55,000.00         

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนราษฎร                (0131) 412112 23,430.00          30,000.00          19,610.00          25,000.00         

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน   (0132) 412113 50,070.00          90,000.00          45,960.00          60,000.00         

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า                (0133) 412115 25,590.00          20,000.00          25,290.00          25,000.00         

ค่าธรรมเนียมการแพทย์                                    (0134) 412124 7,470.00            10,000.00          5,680.00            8,000.00           

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                    412128 -                     4,000.00            4,280.00            4,000.00           

ค่าธรรมเนียมอื�นๆ           (ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์)        (0148) 412199 322,350.00        300,000.00        166,950.00        250,000.00       

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก        (0137) 412202 73,000.00          80,000.00          68,050.00          75,000.00         

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ�น   0139 37,740.00           - -                      -

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ 412204 -                     2,000.00            450.00               1,000.00           

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง    (0139)

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร   (0139) 412205 -                     1,000.00            -                     1,000.00           

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน (0139) 412206 -                     24,000.00          14,340.00          20,000.00         

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข         (0139) 412207 -                     3,000.00            9,020.00            9,000.00           

ค่าปรับการผิดสัญญา                  (0140) 412210 592,885.00        200,000.00        145,416.00        200,000.00       

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการสาธารณสุข 0144 410,220.00         - -                      -

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภา 412303 -                     200,000.00        262,750.00        250,000.00       

ค่าใบอนุญาตจัดตั�งสถานที�จําหน่ายหรือสะสมอาหารฯ (0144) 412304 -                     130,000.00        41,760.00          80,000.00         

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ (0144) 412305 -                     100,000.00        41,500.00          75,000.00         

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร            (0146) 412307 2,540.00            2,000.00            1,800.00            2,000.00           

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง (0147) 412308 12,945.00          8,000.00            8,475.00            10,000.00         

ค่าใบอนุญาตอื�น ๆ 412399 -                     1,000.00            10,420.00          10,000.00         

                                                  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   ประมาณการปี 2558



หมวด / ประเภท รหัสรายรับ รับจริง ประมาณการ รับจริงปี 57 ประมาณการ หมายเหตุ

ระบบ e-laas ปี 2556 ปี 2557 ณ 30 ม.ิย. 57 ปี 2558

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   (รวม) 413000 2,698,538.87     2,066,500.00     1,764,874.39     2,510,000.00      

ค่าเช่าที�ดิน                (0201) 413001 -                     26,500.00          -                     50,000.00         

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที�         (0202) 413002 1,265,430.00     1,400,000.00     940,020.00        1,400,000.00    

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร         (0203) 413003 1,368,819.30     590,000.00        824,854.39        1,000,000.00    

ดอกเบี�ยเงินฝากกองทุน  ก.ส.ท.   (0203) 413003 64,289.57          50,000.00          -                     60,000.00         

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ (รวม) 414000 1,046,082.31     1,120,000.00     1,383,099.75     1,500,000.00      

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 414002 1,046,082.31     1,120,000.00     1,383,099.75     1,500,000.00    

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  (รวม) 415000 1,185,960.00     1,125,000.00     439,185.00        630,000.00         

เงินที�มีผู้อุทิศให้ 415003  -  -  - 5,000.00             

ค่าขายแบบแปลน                  (0302) 415004 203,500.00        500,000.00        226,100.00        300,000.00       

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง        (0304) 415006 27,493.00          25,000.00          19,763.00          25,000.00         

รายได้เบ็ดเตล็ดอื�น ๆ               (0307) 415999 954,967.00        600,000.00        193,322.00        300,000.00       

6. หมวดรายได้จากทุน (รวม) 416000 -                     500.00               -                     1,000.00             

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001  - 500.00                - 1,000.00           

รวมรายรับที�จัดเก็บเอง 17,188,709.04   15,381,000.00   15,096,747.30   17,241,000.00    

7.หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้อปท.(รวม) 420000 95,507,677.26   88,250,000.00   70,852,208.84   93,759,000.00    

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 421001  - 50,000.00          -                     50,000.00         

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�มตามพ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 421002 56,255,399.38   50,500,000.00   46,480,282.22   56,000,000.00  

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 1 ใน 9 421004 13,798,842.24   13,000,000.00   11,389,694.83   13,500,000.00  

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005 1,223,695.66     800,000.00        539,077.40        959,000.00       

ค่าภาษีสุรา 421006 5,009,665.82     5,000,000.00     2,825,077.70     5,000,000.00    

ค่าภาษีสรรพสามิต 421007 10,945,382.41   11,000,000.00   3,735,335.50     10,500,000.00  

ค่าภาคหลวงแร่ 421012 166,323.85        300,000.00        51,472.98          150,000.00       

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 421013 1,820,958.90     1,600,000.00     1,081,391.21     1,600,000.00    

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที�ดิน 421015 6,287,409.00     6,000,000.00     4,749,877.00     6,000,000.00    

รวมรายรับทั�งสิ�น 112,696,386.30 103,631,000.00 85,948,956.14   111,000,000.00  

8. หมวดเงินอุดหนุนรายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท(รวม) 50,131,012.00   52,369,000.00   53,781,725.00   54,000,000.00    

เงินอุดหนุนทั�วไปเพื�อสนับสนุนการกระจายอํานาจฯ 431002 50,131,012.00   52,369,000.00   53,781,725.00   54,000,000.00  

รวมรายรับที�จัดเก็บเอง + รวมเงินอุดหนุน 162,827,398.30 156,000,000.00 139,730,681.14 165,000,000.00  



หมวด / ประเภท                                                           รายรับจริง                                                                                                                                                                              ประมาณการ                                     

ปี  2555 ปี  2556 30  มิถุนายน  2557 ยอดต่าง (%) ปี  2558

1. หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที�ดิน    5,671,287.14                  5,853,796.76                      6,020,374.76                    5.91              6,200,000.00                              

ภาษีบํารุงท้องที�                239,558.50                     233,016.00                         222,789.70                       3.00              240,000.00                                 

ภาษีป้าย                         1,681,159.40                  1,753,000.00                      2,094,267.00                    19.79            2,100,000.00                              

อากรการฆ่าสัตว์              85,892.00                       73,314.00                           38,928.00                         18.16-            60,000.00                                  

รวมหมวดภาษีอากร 7,677,897.04                  7,913,126.76                  8,376,359.46                8.68              8,600,000.00                              

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื�อสัตว์ 148,164.00                     127,101.00                         -                                    100.00-          -                                             

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการฆ่าสัตว์    -                                   - 55,728.00                         -                70,000.00                                  

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับโรงพักสัตว์ -                                   - 11,412.00                         -                15,000.00                                  

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา      6,469.90                         8,972.50                             11,067.70                         56.03            14,000.00                                  

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการพนัน          20.00                              1,560.00                             900.00                              35.90-            1,000.00                                    

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร              12,164.40                       41,619.60                           37,329.00                         3.89-              40,000.00                                  

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                      1,913,091.00                  2,552,508.00                      2,145,041.00                    5.78              2,700,000.00                              

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ�งปฏิกูล       55,000.00                       55,000.00                           -                                    -                55,000.00                                  

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนราษฎร                25,650.00                       23,430.00                           19,610.00                         6.70              25,000.00                                  

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน   107,860.00                     50,070.00                           45,960.00                         19.83            60,000.00                                  

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า                    16,530.00                       25,590.00                           25,290.00                         2.31-              25,000.00                                  

ค่าธรรมเนียมการแพทย์                                          7,600.00                         7,470.00                             5,680.00                           7.10              8,000.00                                    

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ -                                  -                                      4,280.00                           -                4,000.00                                    

ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ  (ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์) 370,900.00                     322,350.00                         166,950.00                       22.44-            250,000.00                                 

                                              รายงานประมาณการรายรับ

                                                เทศบาลเมืองบ้านไผ่

                                               ประจําปีงบประมาณ  2558

                                               อําเภอบ้านไผ่       จังหวัดขอนแก่น



หมวด / ประเภท                                                           รายรับจริง                                                                                                                                                                              ประมาณการ                                     

ปี  2555 ปี  2556 30  มิถุนายน  2557 ยอดต่าง (%) ปี  2558

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 69,700.00                       73,000.00                           68,050.00                         2.74              75,000.00                                  

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ�น 28,780.00                       37,740.00                           -                                    -                 -

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ -                                  -                                      450.00                              45.00            1,000.00                                    

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร -                                  -                                      -                                    -                1,000.00                                    

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน -                                  -                                      14,340.00                         -                20,000.00                                  

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข -                                  -                                      9,020.00                           -                9,000.00                                    

ค่าปรับการผิดสัญญา 46,164.00                       592,885.00                         145,416.00                       66.27-            200,000.00                                 

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการสาธารณสุข 408,270.00                     410,220.00                         -                                    -                 -

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -                                  -                                      262,750.00                       -                250,000.00                                 

ค่าใบอนุญาตจัดตั�งสถานที�จําหน่ายหรือสะสมอาหารฯ -                                  -                                      41,760.00                         -                80,000.00                                  

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ -                                  -                                      41,500.00                         -                75,000.00                                  

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 1,880.00                         2,540.00                             1,800.00                           21.26-            2,000.00                                    

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง 8,110.00                         12,945.00                           8,475.00                           22.75-            10,000.00                                  

ค่าใบอนุญาตอื�น ๆ  -                                  -                                      10,420.00                         -                10,000.00                                  

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 3,226,353.30                  4,345,001.10                  3,133,228.70                7.94-              4,000,000.00                              

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   

ค่าเช่าที�ดิน -                                  -                                      -                                    -                50,000.00                                  

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที� 1,423,575.00                  1,265,430.00                      940,020.00                       10.63            1,400,000.00                              

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 624,431.41                     1,368,819.30                      824,854.39                       26.94-            1,000,000.00                              

ดอกเบี�ยเงินฝากกองทุน  ก.ส.ท. 34,180.54                       64,289.57                           -                                    6.67-              60,000.00                                  

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,082,186.95                  2,698,538.87                  1,764,874.39                6.99-              2,510,000.00                              

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 949,901.42                     1,046,082.31                      1,383,099.75                    43.39            1,500,000.00                              

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ 949,901.42                     1,046,082.31                  1,383,099.75                43.39            1,500,000.00                              



หมวด / ประเภท                                                           รายรับจริง                                                                                                                                                                              ประมาณการ                                     

ปี  2555 ปี  2556 30  มิถุนายน  2557 ยอดต่าง (%) ปี  2558

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

เงินที�มีผู้อุทิศให้ -                                  -                                  -                                -                5,000.00                                    

ค่าขายแบบแปลน 656,100.00                     203,500.00                         226,100.00                       47.42            300,000.00                                 

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 29,333.00                       27,493.00                           19,763.00                         9.07-              25,000.00                                  

รายได้เบ็ดเตล็ดอื�น ๆ 313,610.00                     954,967.00                         193,322.00                       68.59-            300,000.00                                 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 999,043.00                     1,185,960.00                  439,185.00                   46.88-            630,000.00                                 

6.หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน -                                  -                                  -                                -                1,000.00                                    

รวมหมวดรายได้จากทุน -                                  -                                  -                                -                1,000.00                                    

7.หมวดภาษีจัดสรร 

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ -                                   - -                                    -                50,000.00                                  

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 50,304,639.93                56,255,399.38                   46,480,282.22                  0.45-              56,000,000.00                            

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 1 ใน 9 12,813,044.33                13,798,842.24                   11,389,694.83                  2.17-              13,500,000.00                            

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 397,045.44                     1,223,695.66                      539,077.40                       21.63-            959,000.00                                 

ค่าภาษีสุรา 4,962,491.94                  5,009,665.82                      2,825,077.70                    0.19-              5,000,000.00                              

ค่าภาษีสรรพสามิต 8,917,454.85                  10,945,382.41                   3,735,335.50                    4.07-              10,500,000.00                            

ค่าภาคหลวงแร่ 163,929.96                     166,323.85                         51,472.98                         9.81-              150,000.00                                 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 1,566,397.92                  1,820,958.90                      1,081,391.21                    12.13-            1,600,000.00                              

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที�ดิน 6,042,919.00                  6,287,409.00                      4,749,877.00                    4.57-              6,000,000.00                              

รวมหมวดภาษีจัดสรร 85,167,923.37                95,507,677.26                70,852,208.84              1.83-              93,759,000.00                            

8. หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป

เงินอุดหนุนทั�วไปเพื�อสนับสนุนการกระจายอํานาจฯ 34,248,122.00                50,131,012.00                   53,781,725.00                  7.72              54,000,000.00                            

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 34,248,122.00                50,131,012.00                53,781,725.00              7.72              54,000,000.00                            

รวมรายได้ทุกหมวด 134,351,427.08              162,827,398.30              139,730,681.14             1.33              165,000,000.00                          

หมายเหต ุ   ยอดต่าง (%)   ประมาณการปี 2558 เทียบกับ รายรับจริง 2556



หมวด / ประเภท

ปี  2555 ปี  2556 30  มถิุนายน  2557 ยอดตา่ง(%) ปี  2558

1. หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ    5,671,287.14           5,853,796.76           6,020,374.76             5.91         6,200,000.00            

ภาษีบ ารุงทอ้งที ่               239,558.50              233,016.00              222,789.70                3.00         240,000.00               

ภาษีป้าย                         1,681,159.40           1,753,000.00           2,094,267.00             19.79      2,100,000.00            

อากรการฆา่สตัว์              85,892.00                73,314.00                38,928.00                  18.16-      60,000.00                 

รวมหมวดภาษีอากร 7,677,897.04          7,913,126.76          8,376,359.46            8.68         8,600,000.00           

2.หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนุญาต 

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการฆา่สตัว์และจ าหน่ายเน้ือสตัว์ 148,164.00              127,101.00              -                             100.00-    -                             

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการฆา่สตัว์    -                             - 55,728.00                  -           70,000.00                 

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัโรงพกัสตัว์ -                             - 11,412.00                  -           15,000.00                 

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา      6,469.90                   8,972.50                   11,067.70                  56.03      14,000.00                 

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั          20.00                        1,560.00                   900.00                       35.90-      1,000.00                    

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร              12,164.40                41,619.60                37,329.00                  3.89-         40,000.00                 

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนขยะมลูฝอย                      1,913,091.00           2,552,508.00           2,145,041.00             5.78         2,700,000.00            

คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่ปฏกิลู       55,000.00                55,000.00                -                             -           55,000.00                 

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร                25,650.00                23,430.00                19,610.00                  6.70         25,000.00                 

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชน   107,860.00              50,070.00                45,960.00                  19.83      60,000.00                 

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัโรคพษิสนุขับา้                    16,530.00                25,590.00                25,290.00                  2.31-         25,000.00                 

คา่ธรรมเนียมการแพทย์                                          7,600.00                   7,470.00                   5,680.00                    7.10         8,000.00                    

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ -                            -                            4,280.00                    -           4,000.00                    

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ  (คา่บรกิารโรงฆา่สตัว์) 370,900.00              322,350.00              166,950.00                22.44-      250,000.00               

ประมาณการรายรบัจรงิ

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  2558

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อ าเภอบา้นไผ ่      จงัหวดัขอนแกน่



หมวด / ประเภท

ปี  2555 ปี  2556 30  มถิุนายน  2557 ยอดตา่ง(%) ปี  2558

ประมาณการรายรบัจรงิ

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 69,700.00                73,000.00                68,050.00                  2.74         75,000.00                 

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ 28,780.00                37,740.00                -                             -            -

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายรกัษาความสะอาดและ -                            -                            450.00                       45.00      1,000.00                    

ความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายการทะเบยีนราษฎร -                            -                            -                             -           1,000.00                    

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายบตัรประจ าตวัประชาชน -                            -                            14,340.00                  -           20,000.00                 

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายสาธารณสขุ -                            -                            9,020.00                    -           9,000.00                    

คา่ปรบัการผดิสญัญา 46,164.00                592,885.00              145,416.00                66.27-      200,000.00               

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการสาธารณสขุ 408,270.00              410,220.00              -                             -            -

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ -                            -                            262,750.00                -           250,000.00               

คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายหรือสะสมอาหารฯ -                            -                            41,760.00                  -           80,000.00                 

คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ -                            -                            41,500.00                  -           75,000.00                 

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 1,880.00                   2,540.00                   1,800.00                    21.26-      2,000.00                    

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 8,110.00                   12,945.00                8,475.00                    22.75-      10,000.00                 

คา่ใบอนุญาตอืน่ ๆ  -                            -                            10,420.00                  -           10,000.00                 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม  คา่ปรบัและใบอนุญาต 3,226,353.30          4,345,001.10          3,133,228.70            7.94-         4,000,000.00           

3. หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ   

คา่เชา่ทีด่นิ -                            -                            -                             -           50,000.00                 

คา่เชา่หรือคา่บรกิารสถานที่ 1,423,575.00           1,265,430.00           940,020.00                10.63      1,400,000.00            

ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร 624,431.41              1,368,819.30           824,854.39                26.94-      1,000,000.00            

ดอกเบี้ยเงนิฝากกองทนุ  ก.ส.ท. 34,180.54                64,289.57                -                             6.67-         60,000.00                 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 2,082,186.95          2,698,538.87          1,764,874.39            6.99-         2,510,000.00           

4.หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์

เงนิชว่ยเหลือจากสถานธนานุบาล 949,901.42              1,046,082.31           1,383,099.75             43.39      1,500,000.00            

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ 949,901.42             1,046,082.31          1,383,099.75            43.39      1,500,000.00           



หมวด / ประเภท

ปี  2555 ปี  2556 30  มถิุนายน  2557 ยอดตา่ง(%) ปี  2558

ประมาณการรายรบัจรงิ

5. หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 

เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้ -                            -                            -                             -           5,000.00                    

คา่ขายแบบแปลน 656,100.00              203,500.00              226,100.00                47.42      300,000.00               

คา่จ าหน่ายแบบพมิพ์และค ารอ้ง 29,333.00                27,493.00                19,763.00                  9.07-         25,000.00                 

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 313,610.00              954,967.00              193,322.00                68.59-      300,000.00               

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 999,043.00             1,185,960.00          439,185.00               46.88-      630,000.00              

6.หมวดรายไดจ้ากทนุ

คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ -                            -                            -                             -           1,000.00                    

รวมหมวดรายไดจ้ากทนุ -                            -                            -                             -           1,000.00                   

7.หมวดภาษีจดัสรร 

คา่ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์ -                             - -                             -           50,000.00                 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 50,304,639.93         56,255,399.38         46,480,282.22          0.45-         56,000,000.00          

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 1 ใน 9 12,813,044.33         13,798,842.24         11,389,694.83          2.17-         13,500,000.00          

คา่ภาษีธุรกจิเฉพาะ 397,045.44              1,223,695.66           539,077.40                21.63-      959,000.00               

คา่ภาษีสรุา 4,962,491.94           5,009,665.82           2,825,077.70             0.19-         5,000,000.00            

คา่ภาษีสรรพสามติ 8,917,454.85           10,945,382.41         3,735,335.50             4.07-         10,500,000.00          

คา่ภาคหลวงแร่ 163,929.96              166,323.85              51,472.98                  9.81-         150,000.00               

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 1,566,397.92           1,820,958.90           1,081,391.21             12.13-      1,600,000.00            

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมทีด่นิ 6,042,919.00           6,287,409.00           4,749,877.00             4.57-         6,000,000.00            

รวมหมวดภาษีจดัสรร 85,167,923.37        95,507,677.26        70,852,208.84          1.83-         93,759,000.00         

8. หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

เงนิอดุหนุนท ั่วไปเพือ่สนบัสนุนการกระจายอ านาจฯ 34,248,122.00         50,131,012.00         53,781,725.00          8.72         54,500,000.00          

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 34,248,122.00        50,131,012.00        53,781,725.00          8.72         54,500,000.00         

รวมรายไดท้กุหมวด 134,351,427.08      162,827,398.30      139,730,681.14        1.64         165,500,000.00       

หมายเหต ุ   ยอดตา่ง (%)   ประมาณการปี 2558 เทยีบกบั รายรบัจรงิ 2556
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อําเภอ บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  2558

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 25,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 60,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 25,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 55,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 2,700,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 40,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 14,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 15,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 70,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 4,000,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 60,000 บาท

          ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ

ภาษีป้าย จํานวน 2,100,000 บาท

          ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 240,000 บาท

          ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 6,200,000 บาท
หมวดภาษีอากร รวม 8,600,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
ประมาณการรายรับรวมทังสิน 165,500,000   บาท  แยกเป็น
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          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 1,400,000 บาท
          โดยประมาณการไว้ตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 50,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,510,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 75,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว หรือ
พืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 80,000 บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 250,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 9,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 20,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

จํานวน 1,000 บาท

          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 75,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 250,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 4,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 8,000 บาท
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          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 6,000,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 1,600,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 150,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,500,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 5,000,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 959,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 13,500,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 56,000,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 50,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร รวม 93,759,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 300,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 25,000 บาท
          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 300,000 บาท
          โดยประมาณการรองรับเงินทีมีผู้อุทิศให้ทีอาจเกิดขึน
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 5,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 630,000 บาท
          โดยประมาณการไว้ 30% ของกําไรสุทธิของปีงบประมาณ 2555
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 1,500,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,500,000 บาท

          -ดอกเบียเงินฝากธนาคาร (413003) จํานวน 1,000,000 บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินฝากของเทศบาล
-ดอกเบียเงินฝากกองทุน ก.ส.ท. (413003) จํานวน 60,000 บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินทีสมทบอยู่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ดอกเบีย จํานวน 1,060,000 บาท
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          โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
-โดยประมาณการตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที
7 กรกฎาคม 2557 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)และด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว 1325 ลงวันที
5 สิงหาคม 2557 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ) และรายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือก
ทํา

จํานวน 54,500,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 54,500,000 บาท
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผนงานบรหิารท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

งบบุคลากร 8,271,742.36            8,578,575.00            8,324,859.00            13,402,900               14,334,500               

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายการเมอืง) 1,397,246.00             1,405,632.00             1,881,677.00             6,154,700                  6,154,700                  

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 6,874,496.36             7,172,943.00             6,443,182.00             7,248,200                  8,179,800                  

งบด าเนินงาน 12,394,970.60          13,108,826.48          14,114,366.77          8,473,000                 8,144,400                 

หมวดคา่ตอบแทน 6,740,533.00             7,286,890.00             9,147,351.00             1,067,600                  1,489,000                  

หมวดคา่ใช้สอย 3,218,564.86             3,775,989.84             2,474,396.68             4,009,400                  3,069,400                  

หมวดคา่วสัดุ 1,200,592.85             677,829.61                638,452.63                686,000                     766,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 1,235,279.89             1,368,117.03             1,854,166.46             2,710,000                  2,820,000                  

งบลงทุน 1,864,750.00            344,000.00               3,198,800.00            170,000                    170,000                    

หมวดครุภณัฑ์ 414,750.00                175,000.00                1,728,800.00             50,000                       170,000                     

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 1,450,000.00             169,000.00                1,470,000.00             120,000                     -                              

งบเงนิอุดหนุน 30,000.00                 50,000.00                 30,000.00                 30,000                      60,000                      

หมวดเงนิอดุหนุน 30,000.00                  50,000.00                  30,000.00                  30,000                       60,000                       

รวมงาน 22,561,462.96          22,081,401.48          25,668,025.77          22,075,900               22,708,900               

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ

งบบุคลากร 1,227,758.51            1,346,388.73            1,952,154.00            2,116,060                 2,847,040                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,227,758.51             1,346,388.73             1,952,154.00             2,116,060                  2,847,040                  

งบด าเนินงาน 1,092,198.20            1,209,989.76            1,192,591.60            1,364,000                 1,729,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 128,409.00                135,700.00                148,761.00                135,000                     25,000                       

หมวดคา่ใช้สอย 476,784.00                677,567.76                748,566.00                885,000                     963,000                     

หมวดคา่วสัดุ 382,678.61                277,289.10                183,567.30                229,000                     241,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 104,326.59                119,432.90                111,697.30                115,000                     500,000                     

งบลงทุน 103,405.00               151,100.00               399,500.00               140,000                    2,379,200                 

หมวดครุภณัฑ์ 23,405.00                  57,650.00                  319,800.00                140,000                     2,379,200                  

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 80,000.00                  93,450.00                  79,700.00                  -                              -                              

รวมงาน 2,423,361.71            2,707,478.49            3,544,245.60            3,620,060                 6,955,240                 

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  2558

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

รายจ่ายจรงิ

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่

ประมาณการ



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

งานบรหิารงานคลงั

งบบุคลากร 3,606,950.00            3,343,272.54            3,328,003.00            3,762,230                 3,972,540                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,606,950.00             3,343,272.54             3,328,003.00             3,762,230                  3,972,540                  

งบด าเนินงาน 1,797,762.11            2,117,277.92            2,304,644.45            2,200,000                 2,150,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 285,012.00                242,506.75                453,551.00                310,000                     260,000                     

หมวดคา่ใช้สอย 608,118.03                841,066.40                796,612.71                919,400                     919,400                     

หมวดคา่วสัดุ 508,149.01                566,396.68                478,428.96                498,600                     498,600                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 396,483.07                467,308.09                576,051.78                472,000                     472,000                     

งบลงทุน 204,390.00               231,280.00               407,700.00               141,700                    113,000                    

หมวดครุภณัฑ์ 34,390.00                  111,280.00                107,700.00                141,700                     113,000                     

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 170,000.00                120,000.00                300,000.00                -                              -                              

งบเงนิอุดหนุน 18,000.00                 29,000.00                 25,000.00                 25,000                      15,000                      

หมวดเงนิอดุหนุน 18,000.00                  29,000.00                  25,000.00                  25,000                       15,000                       

รวมงาน 5,627,102.11            5,720,830.46            6,065,347.45            6,128,930                 6,250,540                 

รวมแผนงาน 30,611,926.78          30,509,710.43          35,277,618.82          31,824,890               35,914,680               

แผนงานรกัษาความสงบภายใน

งานเทศกจิ

งบบุคลากร 1,423,000.00            932,017.00               922,874.00               1,136,320                 1,045,800                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,423,000.00             932,017.00                922,874.00                1,136,320                  1,045,800                  

งบด าเนินงาน 568,798.20               1,469,087.26            804,317.70               900,500                    1,265,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 84,218.00                  1,024,658.00             121,762.00                142,500                     102,000                     

หมวดคา่ใช้สอย 304,063.03                292,206.00                547,012.00                640,000                     1,040,000                  

หมวดคา่วสัดุ 174,294.30                144,794.50                135,543.70                118,000                     123,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 6,222.87                    7,428.76                    -                              -                              -                              

งบลงทุน -                            117,500.00               9,950.00                   10,000                      -                            

หมวดครุภณัฑ์ -                              117,500.00                9,950.00                    10,000                       -                              

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              

รวมงาน 1,991,798.20            2,518,604.26            1,737,141.70            2,046,820                 2,310,800                 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบบุคลากร 3,497,835.00            3,519,630.00            3,732,547.78            3,817,750                 4,173,500                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,497,835.00             3,519,630.00             3,732,547.78             3,817,750                  4,173,500                  

งบด าเนินงาน 2,549,627.14            3,185,804.61            2,634,596.99            2,190,900                 2,129,500                 

หมวดคา่ตอบแทน 116,647.50                73,209.00                  93,904.00                  831,400                     180,000                     
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หมวดคา่ใช้สอย 1,443,312.17             1,243,531.52             1,664,147.45             663,500                     1,253,500                  

หมวดคา่วสัดุ 919,768.79                1,790,198.28             779,322.22                625,000                     625,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 69,898.68                  78,865.81                  97,223.32                  71,000                       71,000                       

งบลงทุน 31,600.00                 3,500,000.00            107,500.00               112,000                    175,000                    

หมวดครุภณัฑ์ 31,600.00                  3,500,000.00             107,500.00                112,000                     175,000                     

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              

งบเงนิอุดหนุน 70,000.00                 40,000.00                 80,000.00                 110,000                    65,000                      

หมวดเงนิอดุหนุน 70,000.00                  40,000.00                  80,000.00                  110,000                     65,000                       

รวมงาน 6,149,062.14            10,245,434.61          6,554,644.77            6,230,650                 6,543,000                 

รวมแผนงาน 8,140,860.34            12,764,038.87          8,291,786.47            8,277,470                 8,853,800                 

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร 4,289,340.00            4,768,740.00            13,218,114.00          20,567,000               19,614,110               

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 4,289,340.00             4,768,740.00             13,218,114.00           20,567,000                19,614,110                

งบด าเนินงาน 3,350,038.41            3,667,329.57            3,000,418.08            2,979,400                 3,633,260                 

หมวดคา่ตอบแทน 111,229.00                283,210.50                147,155.00                192,200                     536,800                     

หมวดคา่ใช้สอย 2,142,305.39             2,479,826.52             2,013,875.84             2,095,200                  2,336,460                  

หมวดคา่วสัดุ 738,803.41                530,811.40                406,170.05                327,000                     345,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 357,700.61                373,481.15                433,217.19                365,000                     415,000                     

งบลงทุน 1,333,437.00            69,100.00                 2,566,400.00            300,000                    18,500                      

หมวดครุภณัฑ์ 1,093,487.00             69,100.00                  2,251,400.00             300,000                     18,500                       

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 239,950.00                -                              315,000.00                -                              -                              

งบเงนิอุดหนุน 2,171,260.00            -                            299,954.00               300,000                    -                            

หมวดเงนิอดุหนุน 2,171,260.00             299,954.00                300,000                     -                              

รวมงาน 11,144,075.41          8,505,169.57            19,084,886.08          24,146,400               23,265,870               

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา

งบบุคลากร -                            20,010.00                 -                            -                            -                            

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) -                              20,010.00                  -                              -                              

งบด าเนินงาน 8,468,807.00            8,554,040.99            9,434,904.30            12,112,980               12,542,380               

หมวดคา่ตอบแทน -                              6,000.00                    -                              -                              -                              

หมวดคา่ใช้สอย 8,316,194.00             8,432,705.00             9,416,016.30             6,757,200                  7,289,600                  

หมวดคา่วสัดุ 146,835.00                89,720.00                  9,900.00                    5,345,780                  5,242,780                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 5,778.00                    25,615.99                  8,988.00                    10,000                       10,000                       
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งบลงทุน 160,900.00               2,144,400.00            130,800.00               -                            933,200                    

หมวดครุภณัฑ์ 160,900.00                2,144,400.00             130,800.00                -                              933,200                     

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              

งบเงนิอุดหนุน 1,662,700.00            4,085,900.00            3,889,600.00            6,568,000                 6,472,000                 

หมวดเงนิอดุหนุน 1,662,700.00             4,085,900.00             3,889,600.00             6,568,000                  6,472,000                  

รวมงาน 10,292,407.00          14,804,350.99          13,455,304.30          18,680,980               19,947,580               

งานระดบัมธัยมศกึษา

งบลงทุน 160,900.00               2,144,400.00            130,800.00               -                            210,000                    

หมวดครุภณัฑ์ 160,900.00                2,144,400.00             130,800.00                -                              210,000                     

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              

รวมงาน 160,900.00               2,144,400.00            130,800.00               -                            210,000                    

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั

งบด าเนินงาน 223,949.76               510,770.00               668,954.00               735,000                    1,537,000                 

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่ใช้สอย 122,155.76                481,790.00                639,604.00                720,000                     1,515,000                  

หมวดคา่วสัดุ 99,868.00                  28,980.00                  29,350.00                  15,000                       22,000                       

หมวดคา่สาธารณูปโภค 1,926.00                    -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน -                            85,000.00                 923,697.00               500,000                    625,000                    

หมวดครุภณัฑ์ -                              284,700.00                -                              95,000                       

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 85,000.00                  638,997.00                500,000                     530,000                     

งบเงนิอุดหนุน -                            -                            -                            306,000                    360,000                    

หมวดเงนิอดุหนุน -                              -                              306,000                     360,000                     

รวมงาน 223,949.76               595,770.00               1,592,651.00            1,541,000                 2,522,000                 

รวมแผนงาน 21,660,432.17          23,905,290.56          34,132,841.38          44,368,380               45,945,450               

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

งบบุคลากร 1,970,910.97            2,042,650.00            2,361,306.00            2,416,890                 2,590,200                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,970,910.97             2,042,650.00             2,361,306.00             2,416,890                  2,590,200                  

งบด าเนินงาน 1,385,597.08            806,464.58               1,138,491.37            466,200                    512,200                    

หมวดคา่ตอบแทน 104,988.82                77,985.00                  74,674.00                  53,000                       23,000                       

หมวดคา่ใช้สอย 654,035.12                217,295.00                383,755.53                149,200                     179,200                     

หมวดคา่วสัดุ 496,015.40                392,275.00                480,112.10                250,000                     250,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 130,557.74                118,909.58                199,949.74                14,000                       60,000                       
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งบลงทุน 498,600.00               -                            57,000.00                 40,000                      -                            

หมวดครุภณัฑ์ 4,500.00                    -                              57,000.00                  40,000                       -                              

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 494,100.00                -                              -                              -                              

งบเงนิอุดหนุน 440,000.00               50,000.00                 50,000.00                 50,000                      40,000                      

หมวดเงนิอดุหนุน 440,000.00                50,000.00                  50,000.00                  50,000                       40,000                       

รวมงาน 4,295,108.05            2,899,114.58            3,606,797.37            2,973,090                 3,142,400                 

งานโรงพยาบาล

งบบุคลากร -                            -                            -                            286,250                    351,170                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) -                              -                              286,250                     351,170                     

งบด าเนินงาน -                            422,015.00               954,527.00               190,000                    160,000                    

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              10,000                       10,000                       

หมวดคา่ใช้สอย 422,015.00                954,527.00                80,000                       90,000                       

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                              100,000                     60,000                       

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              

งบลงทุน 288,100.00               136,994.00               163,000.00               -                            50,000                      

หมวดครุภณัฑ์ 36,994.00                  163,000.00                -                              -                              

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 288,100.00                100,000.00                -                              -                              50,000                       

งบเงนิอุดหนุน -                            390,000.00               340,000.00               340,000                    470,000                    

หมวดเงนิอดุหนุน 390,000.00                340,000.00                340,000                     470,000                     

รวมงาน 288,100.00               949,009.00               1,457,527.00            816,250                    1,031,170                 

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ๆ

งบบุคลากร -                            -                            -                            359,400                    410,300                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) -                              -                              -                              359,400                     410,300                     

งบด าเนินงาน 77,900.00                 150,754.32               71,962.00                 226,500                    231,500                    

หมวดคา่ตอบแทน -                              1,937.00                    4,317.00                    76,500                       31,500                       

หมวดคา่ใช้สอย -                              148,817.32                67,645.00                  115,000                     165,000                     

หมวดคา่วสัดุ 77,900.00                  -                              -                              35,000                       35,000                       

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน 302,950.00               1,023,300.00            200,000.00               -                            -                            

หมวดครุภณัฑ์ 302,950.00                -                              -                              -                              -                              

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 1,023,300.00             200,000.00                -                              -                              

รวมงาน 380,850.00               1,174,054.32            271,962.00               585,900                    641,800                    
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งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข

งบบุคลากร -                            -                            -                            383,980                    587,300                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) -                              -                              -                              383,980                     587,300                     

งบด าเนินงาน -                            -                            -                            901,200                    805,400                    

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              75,000                       70,000                       

หมวดคา่ใช้สอย -                              -                              -                              419,200                     328,400                     

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                              277,000                     277,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              130,000                     130,000                     

รวมงาน -                            -                            -                            1,285,180                 1,392,700                 

รวมแผนงาน 4,964,058.05            5,022,177.90            5,336,286.37            5,660,420                 6,208,070                 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน 56,000.00                 53,000.00                 95,157.97                 250,000                    250,000                    

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่ใช้สอย 56,000.00                  53,000.00                  95,157.97                  250,000                     250,000                     

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              -                              

รวมงาน 56,000.00                 53,000.00                 95,157.97                 250,000                    250,000                    

รวมแผนงาน 56,000.00                 53,000.00                 95,157.97                 250,000                    250,000                    

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร 4,603,528.00            4,377,847.00            4,472,582.00            4,269,400                 4,290,000                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 4,603,528.00             4,377,847.00             4,472,582.00             4,269,400                  4,290,000                  

งบด าเนินงาน 5,443,971.73            5,586,939.46            5,625,404.59            5,342,400                 5,157,600                 

หมวดคา่ตอบแทน 320,404.50                302,341.00                525,934.50                344,000                     160,000                     

หมวดคา่ใช้สอย 447,550.69                747,715.79                925,789.29                704,400                     1,103,600                  

หมวดคา่วสัดุ 4,676,016.54             4,536,882.67             4,173,680.80             4,294,000                  3,894,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน -                            -                            105,000.00               200,000                    360,000                    

หมวดครุภณัฑ์ -                              105,000.00                200,000                     360,000                     

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              

งบเงนิอุดหนุน 113,617.81               211,792.66               385,573.25               450,000                    450,000                    

หมวดเงนิอดุหนุน 113,617.81                211,792.66                385,573.25                450,000                     450,000                     

รวมงาน 10,161,117.54          10,176,579.12          10,588,559.84          10,261,800               10,257,600               
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งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร 245,880.00               267,180.00               283,140.00               303,000                    326,400                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 245,880.00                267,180.00                283,140.00                303,000                     326,400                     

งบด าเนินงาน 1,697,831.77            1,733,892.45            1,758,009.53            1,788,200                 1,788,200                 

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่ใช้สอย 1,567,576.77             1,533,200.00             1,557,600.00             1,663,200                  1,663,200                  

หมวดคา่วสัดุ 115,255.00                189,980.00                193,720.00                105,000                     105,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 15,000.00                  10,712.45                  6,689.53                    20,000                       20,000                       

งบลงทุน -                            -                            36,000.00                 -                            

หมวดครุภณัฑ์ -                              36,000.00                  -                              -                              

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              

รวมงาน 1,943,711.77            2,001,072.45            2,077,149.53            2,091,200                 2,114,600                 

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล

งบบุคลากร 6,403,882.31            4,924,757.00            4,967,493.00            4,242,250                 4,641,200                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 6,403,882.31             4,924,757.00             4,967,493.00             4,242,250                  4,641,200                  

งบด าเนินงาน 7,142,702.30            8,867,035.13            9,080,174.20            8,492,400                 8,873,200                 

หมวดคา่ตอบแทน 403,535.50                317,321.00                226,247.00                384,000                     264,800                     

หมวดคา่ใช้สอย 4,109,011.12             6,528,799.11             6,679,128.30             5,608,400                  6,088,400                  

หมวดคา่วสัดุ 2,630,155.68             2,020,915.02             2,174,798.90             2,500,000                  2,520,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน 31,500.00                 1,398,600.00            2,523,500.00            730,000                    390,000                    

หมวดครุภณัฑ์ 25,000.00                  1,200,000.00             2,424,500.00             730,000                     390,000                     

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 6,500.00                    198,600.00                99,000.00                  -                              -                              

งบเงนิอุดหนุน -                            -                            104,796.00               207,200                    298,560                    

หมวดเงนิอดุหนุน -                              104,796.00                207,200                     298,560                     

รวมงาน 13,578,084.61          15,190,392.13          16,675,963.20          13,671,850               14,202,960               

งานบ าบดัน ้าเสีย

งบบุคลากร 789,374.00               664,506.00               674,190.00               533,000                    379,100                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 789,374.00                664,506.00                674,190.00                533,000                     379,100                     

งบด าเนินงาน 35,534.00                 220,463.00               215,510.00               218,400                    168,400                    

หมวดคา่ตอบแทน 29,084.00                  61,063.00                  57,110.00                  60,000                       10,000                       

หมวดคา่ใช้สอย -                              140,800.00                158,400.00                158,400                     158,400                     
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หมวดคา่วสัดุ 6,450.00                    18,600.00                  -                              -                              -                              

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน -                            -                            2,443,400.00            3,372,080                 5,980,620                 

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                              

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              2,443,400.00             3,372,080                  5,980,620                  

รวมงาน 824,908.00               884,969.00               3,333,100.00            4,123,480                 6,528,120                 

รวมแผนงาน 26,507,821.92          28,253,012.70          32,674,772.57          30,148,330               33,103,280               

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งบบุคลากร 1,198,620.00            1,354,521.59            1,517,462.00            1,648,000                 2,230,300                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,198,620.00             1,354,521.59             1,517,462.00             1,648,000                  2,230,300                  

งบด าเนินงาน 442,072.18               423,761.16               318,313.38               369,000                    364,000                    

หมวดคา่ตอบแทน 40,029.00                  60,428.00                  46,684.00                  120,000                     80,000                       

หมวดคา่ใช้สอย 204,571.57                170,184.89                79,354.68                  83,000                       100,000                     

หมวดคา่วสัดุ 197,471.61                193,148.27                192,274.70                166,000                     184,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน -                            -                            375,700.00               140,000                    80,000                      

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              75,700.00                  40,000                       80,000                       

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              300,000.00                100,000                     -                              

รวมงาน 1,640,692.18            1,778,282.75            2,211,475.38            2,157,000                 2,674,300                 

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน

งบด าเนินงาน 1,336,583.22            1,729,040.56            2,375,351.76            1,405,000                 1,605,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 17,500.00                  15,600.00                  -                              -                              -                              

หมวดคา่ใช้สอย 1,295,831.74             1,703,372.50             2,370,351.76             1,405,000                  1,605,000                  

หมวดคา่วสัดุ 23,251.48                  10,068.06                  5,000.00                    -                              -                              

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน -                            -                            -                            

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                              -                              

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              

งบเงนิอุดหนุน 170,000.00               238,000.00               238,000.00               358,000                    215,000                    

หมวดเงนิอดุหนุน 170,000.00                238,000.00                238,000.00                358,000                     215,000                     

รวมงาน 1,506,583.22            1,967,040.56            2,613,351.76            1,763,000                 1,820,000                 

รวมแผนงาน 3,147,275.40            3,745,323.31            4,824,827.14            3,920,000                 4,494,300                 
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แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบด าเนินงาน 1,692,437.00            274,776.00               288,820.00               265,000                    505,000                    

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่ใช้สอย 1,692,437.00             274,776.00                288,820.00                265,000                     505,000                     

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน -                            -                            -                            

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                              -                              

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              

งบเงนิอุดหนุน 390,000.00               49,392.73                 30,000.00                 60,000                      -                            

หมวดเงนิอดุหนุน 390,000.00                49,392.73                  30,000.00                  60,000                       

รวมงาน 2,082,437.00            324,168.73               318,820.00               325,000                    505,000                    

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่

งบด าเนินงาน 89,508.00                 1,562,201.00            1,696,495.00            1,700,000                 1,750,000                 

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่ใช้สอย 89,508.00                  1,562,201.00             1,696,495.00             1,700,000                  1,750,000                  

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน -                            -                            -                            

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                              -                              

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              

งบเงนิอุดหนุน 465,000.00               680,000.00               580,000.00               720,000                    620,000                    

หมวดเงนิอดุหนุน 465,000.00                680,000.00                580,000.00                720,000                     620,000                     

รวมงาน 554,508.00               2,242,201.00            2,276,495.00            2,420,000                 2,370,000                 

รวมแผนงาน 2,636,945.00            2,566,369.73            2,595,315.00            2,745,000                 2,875,000                 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร 2,123,014.00            2,246,678.00            1,062,796.00            1,248,610                 1,578,800                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 2,123,014.00             2,246,678.00             1,062,796.00             1,248,610                  1,578,800                  

งบด าเนินงาน 918,456.42               661,073.59               556,307.98               537,000                    487,000                    

หมวดคา่ตอบแทน 331,400.00                92,562.56                  64,757.00                  90,000                       40,000                       

หมวดคา่ใช้สอย 309,945.75                247,010.00                224,270.00                224,000                     224,000                     
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หมวดคา่วสัดุ 194,400.00                187,592.50                154,715.00                123,000                     123,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 82,710.67                  133,908.53                112,565.98                100,000                     100,000                     

งบลงทุน 90,000.00                 59,000.00                 568,400.00               30,000                      126,000                    

หมวดครุภณัฑ์ 90,000.00                  59,000.00                  25,000.00                  30,000                       111,000                     

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง -                              -                              543,400.00                -                              15,000                       

รวมงาน 3,131,470.42            2,966,751.59            2,187,503.98            1,815,610                 2,191,800                 

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบลงทุน  8,904,000.00            4,461,600.00            2,624,540.00            8,110,000                 7,652,000                 

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                              

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 8,904,000.00             4,461,600.00             2,624,540.00             8,110,000                  7,652,000                  

รวมงาน 8,904,000.00            4,461,600.00            2,624,540.00            8,110,000                 7,652,000                 

รวมแผนงาน 12,035,470.42          7,428,351.59            4,812,043.98            9,925,610                 9,843,800                 

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆา่สตัว์

งบบุคลากร 325,200.00               352,740.00               372,780.00               398,640                    412,770                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 325,200.00                352,740.00                372,780.00                398,640                     412,770                     

งบด าเนินงาน 358,168.00               435,783.00               428,051.00               661,800                    816,800                    

หมวดคา่ตอบแทน 8,000.00                    4,500.00                    5,100.00                    17,000                       12,000                       

หมวดคา่ใช้สอย 295,728.00                383,135.00                373,929.00                396,800                     556,800                     

หมวดคา่วสัดุ 54,440.00                  48,148.00                  49,022.00                  140,000                     140,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              108,000                     108,000                     

งบลงทุน 81,000.00                 65,900.00                 10,000.00                 -                            -                            

หมวดครุภณัฑ์ 11,000.00                  19,200.00                  10,000.00                  -                              -                              

หมวดทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 70,000.00                  46,700.00                  -                              -                              -                              

รวมงาน 764,368.00               854,423.00               810,831.00               1,060,440                 1,229,570                 

รวมแผนงาน 764,368.00               854,423.00               810,831.00               1,060,440                 1,229,570                 

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดงบกลาง 13,972,128.58           11,830,056.47           12,243,557.04           17,819,460                16,782,050                

รวมแผนงาน 13,972,128.58          11,830,056.47          12,243,557.04          17,819,460               16,782,050               

รวมทุกแผนงาน 124,497,286.66        126,931,754.56        141,095,037.74        156,000,000             165,500,000             
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อําเภอ บ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  2558

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารเทศบาล ตําแหน่ง นายก
เทศมนตรี และตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีจํานวน 4 อัตรา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่า
เบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2557  รายได้ของเทศบาล
หมายถึง  รายได้จริง ของปีงบประมาณทีแล้วมา  ตังแต่ 100  ล้านบาท
แต่ไม่เกิน  300 ล้านบาทจะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารดังนี
นายกเทศมนตรี    เดือนละ  9,000  บาท  รองนายกเทศมนตรี  เดือน
ละ  6,750  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และตําแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีปรึกษานายก เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2557  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบ
ประมาณทีแล้วมา        ตังแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้าน
บาท  จะต้องจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารเทศบาล ดังนี
              นายกเทศมนตรี       เดือนละ  9,000  บาท
              รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,750  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และตําแหน่ง  รอง
นายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ.2557  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปี
งบประมาณทีแล้วมา      ตังแต่  100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้าน
บาท จะต้องจ่ายเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล   ดังนี  นายกเทศมนตรี
เดือนละ 45,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี   เดือนละ 24,720
บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,430,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,154,700 บาท
งบบุคลากร รวม 14,334,500 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 22,708,900 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 165,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น



วันทีพิมพ์ : 3/9/2557  09:06:56 หน้า : 2/105

- เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตังไว้  296,400  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของปลัดเทศบาล 9   เดือนละ
10,000 บาท  รองปลัดเทศบาล 8   เดือนละ  5,600 บาท  รองปลัด
เทศบาล 7 เดือนละ  3,500 บาท  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน  ตังไว้  254,400
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน   ของปลัดเทศบาล 9  เดือนละ
10,000 บาท  รองปลัดเทศบาล 8  เดือนละ  5,600 บาท หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 550,800 บาท

- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ  ตังไว้
20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ตังไว้  31,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลในกรณีเงินเดือน
ถึงขันสูงสุดของอันดับ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 51,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 17 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,309,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,179,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1
อัตรา รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1 อันตรา สมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน  16  อัตรา   รวม  18  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ.2557 รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบ
ประมาณทีแล้วมา  ตังแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้านบาท
จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี
     ประธานสภาเทศบาล       เดือนละ  24,720  บาท
     รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  20,250  บาท
     สมาชิกสภาเทศบาล        เดือนละ  15,750  บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,563,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา
และเลขานุการนายกเทศมนตรี   จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธาน
สภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่า
เบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2557  รายได้ของเทศบาล
หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณทีแล้วมา  ตังแต่ 100  ล้านบาท
แต่ไม่เกิน  300 ล้านบาท  จะต้องจ่าย เงินเดือนทีปรึกษานายก
เทศมนตรีฯ จํานวน 2  อัตรา  และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จํานวน
1 อัตรา ดังนี   ทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ  11,250 บาท
เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ   15,750  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 459,000 บาท
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- ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้  1,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล ตามหนังสือจังหวัด
ขอนแก่น  ด่วนทีสุด ที ขก 0023.2/ว 11522  ลงวันที  28
พฤษภาคม  2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,000,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,489,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,144,400 บาท

- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ  ตังไว้
59,400  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  และเงินทีได้รับจาก
การพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่า
ตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป
จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนัน  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรือง  หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างสําหรับเทศบาล ลงวันที 28 มิถุนายน
2547 ทีปฏิบัติหน้าทีในงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา ,งานการเจ้าหน้าที
จํานวน 2 อัตรา รวมพนักงานจ้างตามภารกิจ  3  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 302,400 บาท

- เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ  ตังไว้  51,400  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึง
ขันสูงสุดของอันดับ

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 51,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําลูกจ้างประจําใน งานบริหารทัวไป  5
อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 855,300 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

- ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล  ตังไว้  15,000  บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ทีสภามอบ
หมายให้ปฏิบัติหน้าทีในสมัยประชุมและนอกสมัยประชุมซึงตามปกติ
เบิกจ่ายในวันละ  250  บาท/วัน และให้ประธานกรรมการได้รับเบีย
ประชุมเพิมอีกหนึงในสีของอัตราเบียประชุม
- ค่าตอบแทนและค่าเบียประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนิน
การสอบ  ตังไว้  120,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการและเจ้า
หน้าทีดําเนินการสอบในการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน  การโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ
ประเภทอืนมาแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้
บริหารสถานศึกษาทีว่าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 ,ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการสอบ  พ.ศ.2549  พระราชกฤษฎีกาเบียประชุมกรรมการ  พ.
ศ.2547  และประกาศกระทรวงการคลัง  เรือง  กําหนดรายชือคณะ
กรรมการและอนุกรรมการทีมีสิทธิได้รับเบียประชุมเป็นรายเดือนและ
อัตราเบียประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครังสําหรับกรรมการ
อนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2551
- ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงาน
เทศบาล  ตังไว้  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของ
พนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอัตรา 1,500
บาท / คน (ต่อการประเมิน 1 ราย) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง กําหนดค่าตรวจผลงานของ
คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงวันที   17  กันยายน  2546
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมี
ประสบการณ์ (เลือนไหล) ทีมาจากบุคคลภายนอก  ตังไว้  4,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้
ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ (เลือนไหล)เฉพาะกรรมการทีได้รับการ
แต่งตังจากบุคคลภายนอกเทศบาล  โดยจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 250
บาท / คน / การประเมิน 1 ราย) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรือง  กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์(เลือนไหล) ทีมา
จากบุคคลภายนอก  ลงวันที 7 มิถุนายน  2547

ค่าเบียประชุม จํานวน 169,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 3/9/2557  09:06:56 หน้า : 5/105

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา
ฯลฯ  สําหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

-  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงหรีด  พวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  ตังไว้  230,000
บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลทีมาตรวจงาน นิเทศงาน เยียมชม
ทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  ทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ/หนังสือสังการของ    กระทรวงมหาดไทย
ซึงมิใช่เป็นการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการอันเป็นโครงการ
และมีช่วงเวลาทีแน่นอน ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม
2548  โดยถือจ่ายได้ไม่เกิน  1%  ของรายได้จริง ของปีงบประมาณที
ล่วงมาแล้ว  โดยไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้  หรือเงินทีมีผู้อุทิศให้    ราย
ได้จริงของปีทีล่วงมา  เท่ากับ 162,827,398.30 บาท - เงินอุดหนุน
50,131,012 บาท ค่ารับรองทีจะตังได้ คือ 162,827,398.30 -
50,131,012 = 112,696,386.30 x 1% บาท  ดังนันเงินค่ารับรองที
เทศบาลถือจ่ายได้ตามระเบียบฯ  จํานวน 1,126,963 บาท แต่ขอตังงบ
ประมาณไว้  230,000  บาท
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  ตังไว้  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าของรางวัล  ค่า
พิมพ์เอกสาร  ในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือหนังสือ
สังการของกระทรวงมหาด ไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  ตังไว้  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือธง  ธงทิว  โคมไฟ  ไฟประดับ  ตราสัญลักษ์  และ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เพือใช้ในการประดับตกแต่งในวันสําคัญของชาติ
( ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558
-2560) ตามยุทธศาสตร์  ที 2.4  หน้าที 5-7  โครงการที 1

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 380,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้  500,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ  , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นพับ , ค่าธรรมเนียม  และค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ  ค่าเบียประกัน  เช่น ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท.  , ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาแรงงานให้บุคคลภายนอกทีทํางานอย่างใด
อย่างหนึงในการเพิมประสิทธิภาพการบริการ , ค่าติดตังไฟฟ้า , ค่าติด
ตังประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ฯลฯ
- โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัย
สถานทีราชการ  ตังไว้  554,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลหลังใหญ่  ทัง
ชันบน - ชันล่าง  และอาคารกองการศึกษาชันบนห้องประชุมสภา
เทศบาล ด้านล่าง  รวมถึงห้องนํา  ห้องสุขาทังหมดในอาคาร  2  อาคาร
และหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ และจ้างรักษาความปลอดภัยสถาน
ทีราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านไผ่ จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์  ที 3.2  หน้าที 5-75  โครงการที
2

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,054,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,069,400 บาท



วันทีพิมพ์ : 3/9/2557  09:06:56 หน้า : 6/105

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าจัดทําป้ายต่างๆ    ค่าเช่าเวที   เครืองเสียง
ค่าวัสดุสํานักงาน  จัดซือธงชาติ  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   และรวมทังค่าใช้
จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องกับกิจกรรม (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ตามยุทธศาสตร์ที 1.1  หน้าที 5-3  โครงการที 3)

- โครงการปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการถนนคนเดิน  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย  ดังนี  ค่าวัสดุอุปกรณ์เกียวกับถนนคนเดิน  ค่าเอกสาร  แผ่น
พับ  สือประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆ  ระบบไฟฟ้าทังหมด
เช่น  ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า  ค่าเวทีกลาง  (กรณีวันเปิดถนนคนเดิน)
ค่าตกแต่งสถานทีภายในถนนคนเดิน  และรวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ  ที
เกียวข้องกับกิจกรรม  (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที  1.3 หน้าที  5-16 โครงการที  9)

- โครงการถนนคนเดิน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  ประจําปี ในวัน
เทศบาล (24 เมษายน )  และวันท้องถินไทย (18  มีนาคม)  เช่น ค่า
ดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครืองไทยธรรม ค่าอาหารเลียง
พระ   ค่าจัดทําป้ายนิทรรศการ  ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าอาหาร ค่า
นําแข็ง ค่าเครืองดืม ค่าเครืองเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ค่าจัดซือพันธุ์ไม้
และรวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับกิจกรรม  (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2558-2560)  ตามยุทธศาสตร์  ที 2.4   หน้าที  5 - 58
โครงการที 5 และยุทธศาสตร์ ที 2.4 หน้าที  5-57  โครงการที 3)

- โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถินไทย จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําประกาศนียบัตรแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ เสียสละเพือประโยชน์ส่วนรวม จนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
และเพือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์  ที 2.1 หน้าที 5-38  โครงการที
2)

- โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผู้ปฎิบัติงานดีเด่น จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน  ให้กับคู่กรณี
ทีได้รับความเสีบหายทีเกิดจากเทศบาล หรือรายจ่ายอืน ๆ  ทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอืน ๆ

- ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง
ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่าย  อืนทีจําเป็น ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

- ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง
ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่าย  อืนทีจําเป็น ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

- ค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่า  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิ
ป  เป๊ก  เข็มหมุด  เทปใส  เทปหนังไก่ กระดาษกาว กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข นํายาลบกระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี สมุดประวัติ ข้าราชการ  แบบพิมพ์
ชอล์ก  ผ้าสําลี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจากการจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  นํามัน ไข
ขีผึง  ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  นําดืม  เทปลบ
คําผิด  ค่าถ่ายเอกสาร นํายาลบคําผิด  ปากกาเน้นคํา  สมุดเบอร์สอง
กระดาษกาวสองหน้า  กระดาษสี ผ้าหมึกเครืองพิมพ์ดีด  ลวด
เสียบกระดาษ กระดาษชาร์ท  ผ้าริมเขียว เครืองตัดกระดาษ  เครือง
เย็บกระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน แผนที  เครืองดับเพลิง พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ  กระดานดํา รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด  แผ่น
ป้าย ชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้าย ต่าง
ๆ  มู่ลี  ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน
เครืองคํานวณเลข  พระพุทธรูป  พระพรมรูปจําลอง   แผงกันห้อง
กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 766,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อสร้างต่างๆ ทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาลทีชํารุด เสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่
สามารถใช้การได้  เช่น   เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า   รถ
ยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร
เครืองปรับอากาศ  เครืองรับโทรศัพท์   ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิง
ก่อสร้าง  เช่น  ซ่อมแซมสํานักงานทีชํารุด  ห้องนํา  ประตู  หน้าต่าง
บ้านพักผู้บริหารและพนักงาน  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง   ทังใน
ประเทศและนอกประเทศ  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเช่าสถานที   ค่าตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก  ค่าจ้าง
รถโดยสาร ค่าตัวเครืองบิน  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์  ที 2.1
หน้าที 5-38  โครงการที 1)

- โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ  คณะ
ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม คณะผู้
บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง   โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่าสถาน
ที ค่าตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์
ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นต้องใช้
ในโครงการ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป) จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์  ที 1.1 หน้าที 5-5  โครงการที 6

- โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพันธ์ไผ่  ค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ดิน
ปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ  (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์  ที 1.8 หน้าที 5-37
โครงการที 22)

- โครงการไผ่แสนกอ จํานวน 50,000 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  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง  สาย
เคเบิล  แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key  Board)  เมนบอร์ด
(Main Board)  เมมโมรีซิป (Memory Chip)  เช่น RAM  คัตซี
ทฟิตเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switch Box)  เครืองกระจายสัญญาณ  (Hup)  แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card , Land card ,
Anti virus Card , Sound Card) เป็นต้น  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น  แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)  แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น  เครืองอ่านข้อมูล
แบบซีดีรอม (CD-Com)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ทีมี
ราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์สไลด์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป ,ซีดี) ม้วนเทปเปล่า
เมมมอรีสติกของกล้องดิจิตอล  ถ่านแฟลช  ล้างอัดภาพขยายภาพ  ถ่าน
ใส่กล้องถ่ายรูป  ภาพถ่ายดาวเทียม  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน  นํามันก๊าด  ถ่าน  นํามันเตา  แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง  นํามัน
จาระบี  นํากลัน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี ยางนอกยางใน สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน
นํามันเบรก  เบาะรถ  หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ , รถจักรยานยนต์  กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง  เข็ดขัดนิรภัย
ไส้กรองอากาศ ไส้กรองนํามันเครืองเข็มขัดนิรภัยไส้กรองเบนซินไส้
กรองโซล่าและอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  ไม้ต่าง ๆ  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์  บล๊อก กระเบือง สังกะสี  ตะปู
ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  สิว  ขวาน  สว่าน  เลือย  กบไสไม้
เหล็กเส้น  ตลับเมตร  ท่อนํา  อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้าง
มือ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  ไม้กวาด  ถังนํา  แปรง   เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูทีนอน  ปลอก
หมอน หมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วนํา  จานรอง
แก้ว  กระจกเงา    นํายาล้างห้องนํา  นํายาล้างจาน  ก้อนหอมดับกลิน
นําจืดทีซือจากเอกชน  นํายาถูพืน  ปุ้งเต้า นํายาเช็ดกระจก  ผงซักฟอก
สบู่  กระดาษชําระ  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง ผงซักฟอก  ขันนํา
แปรงล้างห้องนํา  ถังนํา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  สาย
ไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ขา
หลอดฟลูรอเรสเซนต์  เบรกเกอร์  มูฟวิงคอยส์  คอนเดนเซอร์  หลอด
วิทยุ ทรานซิสเตอร์  สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด สายอากาศ  ลําโพง ไฟฉาย
อุปกรณ์เครืองเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถ่านวิทยุ สือสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
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เพือจัดซือระบบบัตรคิวอัตโนมัติ  (Automatic  Queue  Syatem)
จํานวน  1  ชุด โปรแกรมระบบบัตรคิวสํานักทะเบียน  ระบบงาน
ทะเบียนและบัตรใช้ในงานทะเบียน  ชุดประมวลผลพร้อมจอ  Display
LCD  21  นิว  อุปกรณ์ปุ่มกดเรียกคิว  จัดซือตามราคาท้องตลาด
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  ตามยุทธศาสตร์  ที 3.1
หน้าที 5-60  โครงการที  6)

- โครงการจัดซือระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 60,000 บาท

เพือจัดซือโต๊ะประชุมขาเหล็กโครเมียม  ขนาด  150 X 60 X 75 ซม.
จํานวน 10  ตัว ๆละ  4,300  บาท  เป็นเงิน  43,000 บาท  พร้อม
เก้าอี จํานวน  18  ตัว  ๆ  ละ  1,500 บาท  เป็นเงิน  27,000  บาท
สําหรับใช้ในห้องกิจการสภาเทศบาล  เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่
ปรากฎในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์  จึงจัดซือตามราคาท้องถิน  (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์  ที 2.1 หน้าที
5-41  โครงการที  16)

- โครงการจัดซือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี จํานวน 70,000 บาท

เพือจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี (รองประธานสภาเทศบาล)  จํานวน  1
ชุด   เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์
จึงจัดซือตามราคาท้องถิน  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)
ตามยุทธศาสตร์  ที 2.1 หน้าที 5-47 โครงการที  45)

- โครงการจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 19,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,000 บาท
งบลงทุน รวม 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือตราไปรษณีย์
อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ  ค่าโทรศัพท์
เคลือนที  สํานักงานทังหมด  บ้านพักปลัดเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาล  หอประชุมอาคาร
อเนกประสงค์

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล  และอาคารสถานีย่อยมิตรภาพ
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่

ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,500,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,820,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถตังจ่ายได้ ในวัสดุประเภทใดได้
เช่น ผ้าใบ ผ้าพลาสติก คลิปติดบัตรพลาสติกใส่บัตรมิเตอร์นํา , มิเตอร์
ไฟฟ้า   ซองใส่บัตร ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ   พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ในปีงบประมาณ 2558 จํานวน 8 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,892,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,847,040 บาท
งบบุคลากร รวม 2,847,040 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 6,955,240 บาท

- เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ตังไว้  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ที ขก
0218/1484  ลงวันที 20  มิถุนายน  2557 จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.
ศ.2558-2560)  ตามยุทธศาสตร์  ที 1.2 หน้าที 5-6  โครงการที 2
- เงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบ้านไผ่  ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบ้านไผ่  ที ขก 0218/1484
ลงวันที 20  มิถุนายน  2557 (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-
2560)  ตามยุทธศาสตร์  ที 1.2 หน้าที 5-6  โครงการที 2)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 40,000 บาท

- เงินอุดหนุนทีว่าการอําเภอบ้านไผ่  ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการ"จัดงานรัฐ
พิธี ประจําปี 2558 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น" ตามหนังสืออําเภอ
บ้านไผ่  ที ขก 0218/1254  ลงวันที  27  พฤษภาคม 2557  (จาก
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)  ตามยุทธศาสตร์  ที 2.4
หน้าที 5-57  โครงการที  2)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

เพือจัดซือตู้เย็น  จํานวน  ๑  เครือง  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดความจุ
ภายในไม่ตํากว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับ
ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดซือตามมาตราฐานครุภัณฑ์(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560)  ตามยุทธศาสตร์  ที 2.1 หน้าที 5-47  โครงการที  44)

- โครงการจัดซือตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจัดซือโทรทัศน์  แอล อี ดี  (LED TV)   จํานวน  ๑  เครือง   ระดับ
ความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ(Resolution)1366x768
พิกเซล  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา   32  นิว   แสดงภาพ
ด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2
ช่องสัญญาณ  เพือการเชือมต่อสัญญาณภาพ และเสียง  ช่องต่อ USB
ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนต์
ช่องต่อ CP Input (VGA) รองรับการเชือมต่อเป็นหน้าจอ Moniter
ได้ช่องการเชือมต่อแบบ AV , DVD Component  ระบบ ภาพซ้อน
ภาพ ( PIP) 1 จูนเนอร์  ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor)
จัดซือตามมาตราฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป) (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์  ที 2.1 หน้าที
5-47  โครงการที  43)

- โครงการจัดซือโทรทัศน์  แอล อี ดี  (LED TV) จํานวน 14,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง ทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,729,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 141,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  พร้อมทังเงินที
ได้รับจากการพิจารณาเลือนขัน เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ตามผล
การประเมินการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมี
ผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป จํานวน (3 -5%)ของอัตราค่าตอบ
แทนก่อนในปีนัน ตามประกาศคณะกรรมการฯ จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 278,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่า
จ้างประจํา กองวิชาการและแผนงาน จํานวน  1  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 159,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวข้าราชการส่วนท้องถิน  ตังไว้  120,000
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล
- เงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ  ตังไว้
120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิน  ตังไว้  67,200  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 307,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง
ค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ  ตังไว้ 128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆและระเบียบต่าง
ๆ  หรือกฎหมายทีเกียวกับการปฏิบัติงานค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง รวมทังค่า
จ้างเหมาค่าแรงงานทําเอกสาร ค่าธรรมเนียม ศาล   อัยการ  ทนาย
ความ   เกียวกับการดําเนินการทางคดีความของเทศบาลทีต้องชําระค่า
ธรรมเนียมตามกฎหมาย  หรือค่าธรรมเนียมในการระวังชีแนวเขต
ทีดิน  กรมทีดิน  หรือรายจ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะนี  รวมทังค่าจ้างเหมา
จัดทําวีดิทัศน์ และเว็บไซต์ของเทศบาล ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทังงานทีใช้แรงงาน งานที
ใช้ทักษะฝีมือ และงานทางวิชาการ เป็นต้น ฯลฯ
- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ
ตังไว้ 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์,แผ่นปลิว,
จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน,วีดิทัศน์ รายงานผลการดําเนินงานของ
เทศบาลฯ และสือสิงพิมพ์ ฯลฯ เพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทัวไปทราบ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 3.4 หน้า 5-89 โครงการที 7
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพือการบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของ
หน่วยงาน  ตังไว้ 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ เพือการบริการข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3.4 หน้า 5-89  โครงการที 8)
  - โครงการเพิมและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตังไว้
30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตังอุปกรณ์ทีใช้สําหรับการเชือมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอืน ติดตังระบบไฟฟ้า ระบบเครือ
ข่ายแบบใช้สายสัญญาณ (LAN : UTP-CAT-5) ระบบไร้สาย
(Wireless Lan Card) อุปกรณ์ กระจายสัญญาณไร้สาย ( Wireless
Access  point)   อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์ ที
จําเป็นอืนโดยสามารถกระจายสัญญาณ ได้ครอบคลุมทุกกอง/ฝ่าย ภาย
ในสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และจุดให้บริการของเทศบาลฯ(จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- 2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 3.4  หน้า
5-88 โครงการที 6)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 553,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 963,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าที
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสถานที ค่ายานพาหนะ ค่า
ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที
2.1 หน้า 5 - 42 โครงการที 21)

- โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิน
รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้ ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 3.1
หน้า 5 - 74  โครงการที 72)

- โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสถานที ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร
เข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5 - 42
โครงการที 20)

- โครงการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม มุ่ง
เน้นการส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอด
จนกลุ่มองค์กรต่างๆ อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดในการ
กําหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิน โดยจะดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
การประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมแนว
คิด แลกเปลียนเรียนรู้เกียวกับทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนา
เทศบาล จากประชาชนทุกภาคส่วนและกิจกรรมของการสร้างกระบวน
การเรียนรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสถานที ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้า
เล่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 2.2 หน้า 5
- 55 โครงการที 19)

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินอย่างมีส่วนร่วม จํานวน 40,000 บาท
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- วัสดุสํานักงาน  ตังไว้  70,000  บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ
ไม้บรรทัด   ยางลบ  คลิปดํา  เทปใส  กาว เทปใสแบบเป็นชุด เทปหนัง
ไก่  กระดาษกาว  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข เป๊ก นํายาลบกระดาษ
ไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี  แปรงลบกระดาน ตรายาง   ซอง
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจากการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ผ้า
หมึกพิมพ์ดีด นํายาลบคําผิด ปากกาเน้นคํา สมุดเบอร์สอง  กระดาษ
กาวสองหน้า  มีดคัตเตอร์  นําดืม  กระดาษสีต่าง ๆ ลวดเสียบกระดาษ
กระดาษชาร์ด สีเมจิ กุญแจ  กระดานไวท์บอร์ด ใบมีดคัตเตอร์ มู่ลี
หมึกเติมตลับชาด กรรไกร วารสาร ตลับชาด  กระดาษสําหรับเครือง
เลเซอร์  สมุดกาวโน๊ต ทีประทับ(ตราประทับ) กล่องเก็บหนังสือ-
เอกสาร ทีคันหนังสือ นิตยสาร หนังสือ  แบบพิมพ์  เอกสารต่าง ๆ
สําหรับระบบสารสนเทศ ฯ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- โครงการจัดซือโต๊ะลินชัก สําหรับปฏิบัติงาน  ตังไว้  3,000  บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
   เป็นโต๊ะประเภทลินชัก  ขนาด ยาว 120 ซม. กว้าง 60 ซม. สูง 75
ซม. ทําจากวัสดุปาติเกิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีน ทีสามารทนต่อความร้อน ความชืน และแรงขีดข่วน  เพือใช้ใน
โครงการหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตังระบบกระจายเสียง
แบบไร้สาย  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์
ที  3.4  หน้า  5-88  โครงการที  5)
- โครงการจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ สําหรับปฏิบัติงาน  ตังไว้  2,500
บาท
คุณลักษณะพืนฐาน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 82,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 241,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ
เช่น รถยนต์ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือรายจ่ายอืนๆทีอยู่ในประเภทนี เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1
หน้า 5 - 101 โครงการที 53)

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 2.1
หน้า 5 - 43 โครงการที 22)

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรในองค์กร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้  ค่าพิธีการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ  ค่าเอกสารเผย
แพร่ และ ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในการฝึกอบรม (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 2.3 หน้า 5 - 56
โครงการที 1)

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ จํานวน 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน
นํามันเบรก  เบาะรถ หัวเทียน  ไขควง น๊อตและสกรู  กระจกมองข้าง
รถยนต์  รถจักรยานยนต์   กันชนรถยนต์   ฟิล์มกรองแสง   เข็มขัด
นิรภัย  ไส้กรองอากาศไส้กรองนํามันเครือง ไส้กรองเบนซิน ไส้กรอง
โซล่า และอะไหล่เครืองยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  ถาด มีด
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรองแก้ว ถังนํา นํายาล้างจาน ก้อนดับ
กลิน นํายาเช็ดกระจก สเปร์หอม สบู่ จาน ผงซักฟอก กระดาษชําระ
กระติกนําร้อน กระติกนําเย็นหม้อไฟฟ้า  กระทะไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น
ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า  ลูกถ้วยสายอากาศ หลอดวิทยุทรานชิสเตอร์   และชินส่วนวิทยุ
รีซีสเตอร์   ลําโพง มูฟวิงคอยส์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศ โคมไฟฟ้า  ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ
ไฟฉายสปอตไลท์  เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  เครืองสัญญาณ
เตือนภัย ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

   เป็นโต๊ะสําหรับวางเครืองคอมพิวเตอร์ ขนาด ยาว 80 ซม. กว้าง 60
ซม. สูง 75 ซม. ทําจากวัสดุปาติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน ทีสามารทน
ต่อความร้อน ความชืน และแรงขีดข่วน  เพือใช้ในโครงการหอกระจา
ยข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตังระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย  (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  3.4  หน้า  5-88
โครงการที  5)
- โครงการจัดซือโต๊ะเข้ามุม สําหรับปฏิบัติงาน  ตังไว้  2,000  บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
   เป็นโต๊ะสําหรับเข้ามุมห้อง  ขนาด ยาว 60 ซม. กว้าง 60 ซม. สูง 75
ซม. โครงสร้างเป็นไม้ปาติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน ทีสามารทนต่อ
ความร้อน ความชืน และแรงขีดข่วน   เพือใช้ในโครงการหอกระจา
ยข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตังระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย  (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  3.4  หน้า  5-88
โครงการที  5)
- โครงการเก้าอีสําหรับปฏิบัติงาน  ตังไว้  3,500  บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
   เป็นโต๊ะทีมีขา 5 แฉก  ,มีล้อเลือน, ทําจากเหล็กหนาพ่นสีดํา, เก้าอีบุ
ด้วยฟองนําอย่างดี , สามารถปรับระดับความสูง-ตําได้, มีพนักพิงหลัง
และทีวางแขน  เพือใช้ในโครงการหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติด
ตังระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
2560)  ยุทธศาสตร์ที  3.4  หน้า  5-88  โครงการที  5)
- โครงการจัดซือเครืองโทรศัพท์  ตังไว้  1,000  บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
   - สามารถบันทึกการโทรออก 12 หลัก 5 รายการ
   - จอแสดงผลข้อมูลหมายเลขการโทร 12 หลัก
   - ใช้งานเป็นเรืองคิดเลข
   - พักสายด้วย flash เพือโอนสายผ่านตู้สาขาโทรศัพท์
   - ช่วงเวลา flash สามารถปรับได้
   - สามารถโทรออกซําหมายเลขเดิม
   - ปุ่ม hand free สนทนาสองทิศทางโดยไม่ยกหู
เพือใช้ในโครงการหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตังระบบ
กระจายเสียงแบบไร้สาย  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที  3.4  หน้า  5-88  โครงการที  5)
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เพือจัดซือเครืองส่งสัญญาณวิทยุระบบ  UHF/FM จํานวน 1 เครือง,
เครืองจ่ายไฟ จํานวน 1 เครือง, เครืองควบคุมระบบการทํางานออก
อากาศ จํานวน 1  เครือง,เครืองรับวิทยุ AM/FM จํานวน  1 เครือง,
เครืองเล่น DVD/VCD/MP3 จํานวน 1 เครือง, ไมโครโฟนตังโต๊ะ
จํานวน 1 ตัว, ลําโพงมอนิเตอร์ จํานวน 1 เครือง ,หูฟังแบบครอบ
ศีรษะ จํานวน 1 ตัว, แผงเสาอากาศชนิดไดโพล จํานวน 1 ชุด,สายนํา
สัญญาณ 10 DFB พร้อมขัวต่อ จํานวน 1 ชุด ,ตู้ RACK ขนาด 19
นิว จํานวน 1 ตู้  เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดซือตามราคาท้องตลาด   เพือใช้ในโครงการ
หอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตังระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  3.4  หน้า
5-88  โครงการที  5)

- โครงการจัดซือชุดแม่ข่ายเครืองส่งสัญญาณพร้อมติดตัง จํานวน 200,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,379,200 บาท
งบลงทุน รวม 2,379,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
ตามโครงการเครือข่าย Internet ตามหนังสือ  ที มท 0808.3/ว 2351
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2546 ข้อ 7.2  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  และค่า
สือสารอืนๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 500,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette,FloppyDisk,Removable) Disk , Compact
Disc , Digital Video Disc )  เทปบันทึกข้อมูล   (Reel  Magnetic
Tape ,  Cassette-Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ กระดาษใช้สําหรับเครืองสแกนเนอร์ เมนบอร์ด
(MainBoard) เมมโมรีชิป (MemoryChip) เช่น Ram คัตชีทฟีด
เดอร์ (CutSheetFeeder ) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์-สวิตซิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub )แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิคส์ (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) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึง
ไม่เกิน 20,000.- บาท และอืนๆ สําหรับระบบงานสารสนเทศ ระบบ
เครือข่าย Internet  ,Handy Drive วัสดุ/อุปกรณ์เชือมต่อคอมฯ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี   แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์  วีดีโอ  แผ่นวีซีดี)ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียน
ภาพกล่อง ระวิงใส่ฟิล์ม ภาพยนต์ เครืองกรอเทป กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป เลนส์ซูม ถ่าน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน
แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํากลัน นํามันเครือง และอืน ๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์  พร้อมติดตัง
จํานวน  1  ชุด
คุณสมบัติ
- จอ  LED ไฟวิง  OUTDOOR  สีแดง  เป็นแผงหลอดไฟ LED สี
แดง ชนิด Outdoor  , ตัวป้ายมีขนาด  60 x 300 เมตร ,กล่องทําด้วย
เหล็กสีดํา ,มีจํานวนโมดูลไม่น้อยกว่า 36 โมดูล , ความละเอียดโมดูล
(Module Resolution) 16 x 32 จุด,สามารถสังงานให้แจ้งเวลา / วัน
ที / อุณหภูมิ ได้ , มีระบบควบคุมและปรับเปลียนข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ , รองรับอุณหภูมิขณะทํางานได้ ไม่น้อยกว่า  -34  ถึง -
60 องศาเซลเซียส,สามารถป้องกันฝุ่น ละอองนําด้านหน้าและด้านหลัง
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที  2.1  หน้า 5-41  โครงการที  15)

- โครงการจัดซือป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องดิจิตอล  จํานวน 1 ตัว รายละเอียด ดังนี
เป็นกล้องบันทึกภาพนิงทีสามารถถอดเปลียนเลนส์หน้ากล้องได้
( DSLR,Digital single len reflect) เพือทีจะสามารถเลือกขนาด
ของเลนส์ให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพ ,ใช้เทคโนโลยีโฟกัส Dual
Pixel CMOS AF หรือดีกว่า โดยทําการบันทึกภาพลงในแผ่นบันทึก
ข้อมูลในระบบดิจิตอล  โดยมีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 18
ล้านพิกเซล  หน้าจอเป็นชนิด LCD หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 3
นิว,สามารถบันทึก Video ได้ถึงระดับ Full HD  ,เซนเซอร์รับภาพ
แบบ RGB CCD ขนาดไม่ตํากว่า 23.6 x 15.8 มม.,มีระบบโฟกัส
แบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ,ความไวชัตเตอร์เร็วสุดไม่น้อยกว่า
1/4000 วินาที และตําสุดไม่มากกว่า 30 วินาที,ความไวแสงอัตโนมัติ
เทียบเท่า ISO 100 ถึง 1600 หรือดีกว่า,มีช่องต่อสัญญาณ แบบ
USB,ช่องเสียบแฟลชภายนอก  เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดซือตามราคาท้องตลาด  (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที  2.1  หน้า  5-44
โครงการที  26)

- โครงการจัดซือกล้องดิจิตอล จํานวน 50,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจัดซือเสาอากาศสามเหลียมพร้อมติดตัง จํานวน  1  ต้น
คุณลักษณะพืนฐาน
- ขนาดสูงไม่ตํากว่า 15 เมตร
- เป็นเสาอาอากาศชนิดสามเหลียม
- ตามแบบเทศบาลกําหนด
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด   เพือใช้ในโครงการหอกระจายข่าวแบบไร้
สายพร้อมติดตังระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย  (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  3.4  หน้า  5-88  โครงการที  5)

- โครงการจัดซือเสาอากาศสามเหลียมพร้อมติดตัง จํานวน 40,000 บาท

เพือจัดซือเครืองรับสัญญาณวิทยุระบบ UHF/FM จํานวน 43 เครือง,
เครืองจ่ายไฟ  จํานวน 43 เครือง, ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ขนาดไม่
น้อยกว่า 150 WATT  จํานวน   172  ตัว, แผงเสาอากาศ UHF
พร้อมสายนําสัญญาณ RG 8 จํานวน 43 อัน, มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5
แอมป์ จํานวน 43 ตัว   เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดซือตามราคาท้องตลาด   เพือใช้ใน
โครงการหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตังระบบกระจายเสียง
แบบไร้สาย  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์
ที  3.4  หน้า  5-88  โครงการที  5)

- โครงการจัดซือชุดลูกข่ายเครืองรับสัญญาณพร้อมติดตัง จํานวน 1,720,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลนส์กล้องดิจิตอล จํานวน 1 ตัว  รายละเอียด ดังนี
-  เป็นเลนส์ซูมมาตรฐาน ทีสามารถ ซูมเข้าออก  ในระยะ 24 มม. ถึง
105 มม. มีความแม่นยํา
-  เป็นเลนส์สําหรับมืออาชีพ ทีมีประสิทธิภาพถ่ายภาพ ในการทํางานที
ดีทีสุด กันฝุ่นละออง และทนต่อความชืน ช่วยให้โฟกัสเงียบ
-  เหมาะสําหรับการทํางานแบบใช้มือถือ ป้องกันภาพสันไหว
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที  2.1  หน้า  5-44  โครงการที  28)

- โครงการจัดซือเลนส์กล้องดิจิตอล จํานวน 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแฟลชภายนอก จํานวน 1 ตัว  รายละเอียด ดังนี
- ครอบคลุมช่วงเลนส์  24-105  mm.
- ปรับค่า White Balance ได้แม่นยํา
- ใช้เวลาในการชาร์จไฟแต่ละรอบการยิง  ไม่เกิน 3.7 วินาที  ไม่เสีย
จังหวะในการถ่ายภาพต่อเนือง
- สนับสนุนการทํางานระบบไร้สาย
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที  2.1  หน้า  5-44  โครงการที  27)

- โครงการจัดซือแฟลชกล้องดิจิตอล จํานวน 22,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 พร้อมเครืองพิมพ์  ดังนี
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที 1  จํานวน  1
เครือง  ราคา  22,000  บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจํา  แบบ L3 Cache Memory
ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง
ราคา 4,200 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner
ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวด า
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้า 5-43
โครงการที 24)

- โครงการจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที 1
พร้อมเครืองพิมพ์

จํานวน 26,200 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด  800VA  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (450 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  เพือ
ใช้ในโครงการหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตังระบบกระจาย
เสียงแบบไร้สาย  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที  3.4  หน้า  5-88  โครงการที  5)

- โครงการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท

เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  สําหรับงานประมวลผล   จํานวน
1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า
2.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750
GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ
Bluetooth
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  3.4  หน้า  5-
88  โครงการที  5)

- โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล จํานวน 25,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ
5,600  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

- เงินเพิมค่าครองชีพชชัวคราวข้าราชการส่วนท้องถิน  ตังไว้
15,800  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล
 - เงินเพิมค่าตอบแทนรายเดือน  ตังไว้  67,200  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ  5,600  บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 83,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ในปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2558  จํานวน 12 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,064,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,972,540 บาท
งบบุคลากร รวม 3,972,540 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 6,250,540 บาท

โครงการเมืองไผ่ไอทีซิตี       ตังไว้  165,000 บาท
เพือดําเนินการจ้างเหมาติดตังระบบให้บริการ Wi-Fi  ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยเป็นการเพิมจุดให้บริการอีก จํานวน  15 จุด
พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย
     1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ชนิดภายนอก
(Outdoor Access Point) จํานวน  15 ตัว  ๆ  ละ  6,000  บาท
รวมเป็นเงิน  90,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตังภายนอกอาคาร
(Outdoor)  แบบระยะไกล
-ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงถึง 150 Mbps
-เป็นอุปกรณ์เพือเชือมโยงกับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน
IEEE802.11b/g/n
-มีพอร์ตแบบ RJ-45ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต ทีสนับสนุนคุณสมบัติ Auto
Sensing และ Auto MDX
-รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน POE
-สนับสนุนการเข้ารหัสข้อมูลแบบ WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP,
WPA2- AES,  ได้เป็นอย่างน้อย
-อุปกรณ์สามารถติดตังภายใต้อุณหภูมิ  -20 ถึง 65 องศาเซลเซียสได้
เป็นอย่างน้อย
-ทนแดด ทนฝน ป้องกันฟ้าผ่า และไฟฟ้าสถิต
-รองรับการทํางานในโหมด AP Client Router,AP Router and
AP operation
-อุปกรณ์สามารถยึดกับเพดาน และฝาผนัง และเสาได้ตามความเหมาะ
สม
     2.อุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด   จํานวน  15  ชุด  ๆ  ละ  3,000  บาท
รวมเป็นเงิน  45,000  บาท
- อุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด และอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากกระแส
กรรโชก หรือฟ้าผ่า
     3.ค่าติดตังผ่านสือบริการ ADSL  จํานวน  15  จุดๆละ  2,000
รวมเป็นเงิน  30,000 บาท
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
ของจัดซือตามราคาท้องตลาด  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้าที 5-74 โครงการที 70)

-โครงการเมืองไผ่ไอทีซิตี จํานวน 165,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น  ค่าเบีย
เลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมต่างๆทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 83,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดให้
เทศบาล   เช่น  จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานทีของทาง
ราชการ    ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า   ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่ารับ
วารสาร/หนังสือพิมพ์   ค่าหนังสือระเบียบกฏหมาย   ค่าธรรมเนียมต่าง
ๆ  ค่าติดตังโทรศัพท์ค่าติดตังไฟฟ้า/นําประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า  ค่าเบียประกันภัย   ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
ใช้จ่ายอืนสําหรับทรัพย์สินราชพัสดุ  ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 756,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 919,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้างประจํา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เงินรางวัล เงินทําขวัญ
ฝ่าอัตรายเป็นครังคราว  ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้างเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลังของเทศบาล พร้อมทังเงิน
ทีได้รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัตงานทีมี
ระดับดีขึนไป  จํานวน (3% - 5%)ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนัน
ตามประกาศคณะกรรมการฯ  จํานวนทังสิน  3  อัตรา   งานพัสดุ  งาน
จัดเก็บรายได้และงานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 321,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ในกรณีเงินเดือนเต็ม
ขันสูงสุดของอันดับ   และเงินเพิมการครองชีพชัวคราว

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 7,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง งานธุรการ 1
อัตรา  งานแผนทีภาษีฯ จํานวน  1  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 374,390 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่นป้าย   แผ่นผ้า   ป้ายไวนิว  กระดาษเขียนโป
รสเตอร์  พู่กันและสี     เมมโมรีการ์ด   ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  วีดีโอเทป  แผ่นซีดี   ภาพถ่ายวีดีโอ   รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด  ขยาย  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ถ่าน   แบตเตอร์รีกล้อง
ดิจิตอล ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เพือใช้กับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์  เช่น  นํามันดีเซล   นํามันเบนซิน  แก๊สโซฮอล นํามัน
เครือง   ถ่าน   ก๊าส  นํากลัน   ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 115,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี  ท่อไอเสีย  ยางนอกยางใน  นํามันเบรก
หัวเทียน  กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์   หรือ
วัสดุอืนทีอยู่ในประเภทค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีนํามาดําเนินการก่อสร้างหรือซ่อม
แซมทรัพย์สิน เช่น  ไม้ต่าง ๆ  ปูน  อิฐ    สี   ปูนซีเมนต์ ทราย   บล็อก
กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  ตลับเมตร  ค้อน  คีม  ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา   โถส้วม  อ่างล้างมือ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้กวาด ช้อน/ช้อนส้อม  ถ้วยชาม  มีด  ผ้าปูโต๊ะ
ผงซักฟอก กะละมัง  แก้วนํา   ขันนํา  นํายาล้างจาน  ถังนํา  กระติกนํา
แข็ง  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สตาทร์เตอร์ บัลลาส
เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศเครืองรับโทรทัศน์ ปลักไฟฟ้า
จานรับสัญญาณดาวเทียม    ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ  แบบพิมพ์/สิงพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน   นําดืม     ค่าตรายาง/ตราประทับ หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร - เครืองอัดสําเนาดิจิตอล  โต๊ะ-เก้าอีต่าง ๆ  ตู้ต่าง ๆ  กระดาษ
ดินสอ   ปากกา  ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายต่าง ๆ กระดาน
ไวท์บอร์ด    กุญแจ  แผงกันห้อง   กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 224,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 498,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น
วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  หรือรายจ่ายอืน ๆ ทีอยู่ในประเภทนีเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน   จ้างเหมาบุคคลภายนอกสํารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   จ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสารและ
สแกนระวางทีดิน  รวมทังเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   เช่น
ปากกา   ดินสอ   กระดาษ   แผ่นโปรแกรมทีเกียวกับ   จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2558-2560)ตามยุทธศาสตร์ที 3.4  หน้า 5-87
โครงการที  1

- โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดระยะเลเซอร์  เพือคํานวณขนาดป้าย
จํานวน 1 เครือง
ซึงมีคุณลักษณะ  ดังนี
แบบใช้   Touch  Screen
- ค้นหาจุดทีต้องการวัด  ด้วยกล้องทีสามารถซูมได้ถึง  4  เท่าเพือความ
แม่นยําในการระบุตําแหน่ง
- มีฟังก์ชันถ่ายรูป  พร้อม  USB  สําหรับดาวน์โหลด
- แบตเตอรีทีใช้เป็น Li-on
- สามารถวัดระยะทางได้ตังแต่  0.05-2.00 มิลลิเมตร
- สามารถตังระยะเวลาการวัดได้
- หน้าจอชนาดใหญ่  แสดงผลได้ 4 บรรทัด
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
ขอจัดซือตามราคาท้องตลาด  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.
ศ.2558-2560)ตามยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้า  5-63 โครงการที  19)

-โครงการจัดซือเครืองวัดระยะเลเซอร์ จํานวน 40,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
ครังละ  20 แผ่น   จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จํานวน  1 เครือง (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2558-2560)
ตามยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้า  5-63 โครงการที  18)

-โครงการจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)ความเร็ว
10 แผ่นต่อนาที   จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จํานวน 1 เครือง  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2558-2560)
ตามยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้า  5-63 โครงการที  17)

-โครงการจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 113,000 บาท
งบลงทุน รวม 113,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาตลาดสดเทศบาล 1 ,2,3,4
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1 ,2,3,4
ค่าไฟฟ้า จํานวน 362,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 472,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล   แผ่น   Diskette   แผ่น  CD ,
VCD   ตลับผงหมึกเครืองพิมพ์    แฟลตไดรท์   แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
RAM   เมาส์   แผ่นกรองแสงจอภาพ  แผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แผ่นสแกนไวรัส   และวัสดุอืนทีอยู่ในประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 91,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง  ทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าทีตํารวจ ทีมาปฏิบัติงาน  จํานวน 2
อัตรา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,265,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูง
สุดของอันดับ

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 15,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําลูกจ้างประจําในงานเทศกิจ  3  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 559,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 2  อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 452,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,045,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,045,800 บาท
งานเทศกิจ รวม 2,310,800 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- เงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือการจ้างของ อปท.ระดับ
อําเภอ  ประจําปี  2558 (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี   (พ.ศ.2558-
2560) ตามยุทธศาสตร์ที  3.2 หน้า  5-75 โครงการที  5)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพเครืองคอมพิวเตอร์ แบบ LCD หรือ
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิว จํานวน 1 เครือง ซึงมีลักษณะดังนี
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิว
-รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
-มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงเทคโนลียีสารสนเทศและ
การสือสาร (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ตามยุทธศาสตร์
ที 2.1 หน้า 5-46 โครงการที 41)

-โครงการจัดซือจอรับภาพเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน1รุ่น เป็นค่าวิทยากร
อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
2560)ยุทธศาสตร์ที 1.1 หน้าที 5-4 โครงการที 5

- โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างตีเส้นจราจรใน เช่น จ้างตีเส้นทาง
ม้าลาย ตีเส้นจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์  เส้นแบ่งทางเดินรถ จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 1.5 หน้า 5-25
โครงการที 13

- โครงการจ้างตีเส้นจราจรถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนน
ทางเท้าและจราจร เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก  ค่าจัดทําเอกสาร
และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจุดผ่อนผัน ป้าย
จราจร ซือสีเพือตีเส้นจุดผ่อนผัน และจราจร  รายจ่ายอืนทีเกียวข้องกับ
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 1.5 หน้าที 5-25 โครงการที 11

- โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนนทางเท้าและการจราจร จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   เช่น   ค่าเบียเลียง
ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ  ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   พนักงานจ้างที
มีสิทธิ เบิกได้ ตามระเบียบฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  20,000  บาท
    ค่ารับวารสารต่าง ๆ , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ,จ้างพิมพ์, ค่า
โฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบีย
ประกัน, ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ บุคคลภายนอกที
ทํางานอย่างใดอย่างหนึงในการเพิมประสิทธิภาพการบริการ , ค่าติดตัง
ไฟฟ้า , ค่าติดตังประปา ,ค่าติดตังโทรศัพท์ , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทังงานทีใช้แรงงาน งานที
ใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เป็นต้น ฯลฯ
- โครงการจ้างเหมาบุคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าในตลาดจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอย  รวมทังกิจการทีน่า
รังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตังไว้  320,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าในตลาดจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอย  รวมทังกิจการทีน่า
รังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในถนนบ้านไผ่พัฒนา 1 ระยะ
ทาง 50 เมตร  ถนนราษฎร์ธุรกิจ  ระยะทาง  278.40  เมตร  ตลาดสด
เทศบาล 1  พืนที  1,700  ตรม.ถนนบ้านไผ่พัฒนา 2 ระยะทาง
78.50  เมตร ถนนประพัทธ์บํารุง  ระยะทาง  306  เมตร  ถนนบ้านไผ่
พัฒนา 3  ระยะทาง  50  เมตร  ถนนเจนจบทิศจากสีแยกยามาฮ่า ถึง
สีแยกโรงพยาบาลบ้านไผ่  ระยะทาง    250  เมตร  ถนนราชนิกูล
ระยะทาง  306  เมตร  ถนนมนตรี  ระยะทาง  306  เมตร  ถนนสมาส
บํารุงระยะทาง  150  เมตร  ตลาดสดเทศบาล  2  พืนที  1,700  ตรม.

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,040,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี  ยางนอกยางใน สายไมล์  ตลับลูกปืน  นํามัน
เบรก เบาะรถ  หัวเทียน ไขควง นอต กระจกมองข้างรถยนต์ ,   รถ
จักรยานยนต์     กันชนรถยนต์     ฟิล์มกรองแสง     เข็ดขัดนิรภัย
ไส้กรองอากาศ  ไส้กรองนํามันเครืองเข็มขัดนิรภัย ไส้กรองเบนซิน/โซ
ล่า และอะไหล่เครืองยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

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  อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม  อ่างล้างมือฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า    ไม้กวาด    ถังนํา   แปรง   เข่ง   มุ้ง   ผ้าปูทีนอน
ปลอกหมอน  หมอน   ผ้าห่ม   ผ้าปูโต๊ะ    ถ้วยชามช้อนส้อม     แก้วนํา
จานรองแก้ว     กระจกเงา     นํายาล้างห้องนํา    นํายาล้างจาน    ก้อน
หอมดับกลิน     นําจืดทีซือจากเอกชน   นํายาถูพืน   ปุ้งเต้า   นํายาเช็ด
กระจก   ผงซักฟอก   สบู่  กระดาษชําระ  กระติกนําร้อน   กระติกนํา
แข็ง ผงซักฟอก  กะละมัง  ขันนํา  แปรงล้างห้องนํา โอ่งนํา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ    เช่น  สาย
ไฟฟ้า    หลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า ฟิวส์   สวิตซ์ไฟฟ้า      ขาหลอดฟลูรอ
เรสเซนต์   เบรกเกอร์   มูฟวิงคอยส์   คอนเดนเซอร์  หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอร์   สตาร์ทเตอร์  สายอากาศ  ลําโพง ไฟฉาย  อุปกรณ์
เครืองเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถ่านวิทยุ สือสาร  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  เข็ม
หมุด เทปใส เทปหนังไก่ กระดาษกาว กระดาษคาร์บอน  นํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บ กระดาษ กาว  สมุดบัญชี
สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง
ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจากการจ้างพิมพ์  ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ    ขีผึง   ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร
นําดืม  ผ้าหมึกพิมพ์ดีดไฟฟ้า  เทปลบคําผิด     ค่าถ่ายเอกสาร   นํายา
ลบคําผิด    สมุดเบอร์สอง    กระดาษกาวสองหน้า    กระดาษสี    ผ้า
หมึก  เครืองพิมพ์ดีด   ลวดเสียบกระดาษ   กระดาษชาร์ท   ผ้าริมเขียว
เครืองตัดกระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ   พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปิดประกาศ     กระดานดํา      รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด    แผ่น
ป้ายชือ  หน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจร   หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี    ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน)  พรม(ต่อผืน)   นาฬิกาตังหรือแขวน   เครือง
คํานวณเลข พระพุทธรูป   พระบรมรูปจําลอง  แผงกันห้อง กระเป๋า
ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 123,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อสร้างต่างๆ ทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของงานเทศกิจ ทีชํารุดเสียหาย หรือเสือมสภาพ   ไม่
สามารถใช้การได้ เช่น รถยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์
โต๊ะ  เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร เครืองปรับอากาศ  เครืองรับโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษา หรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสํานักงานทีชํารุด
ห้องนํา ประตู หน้าต่าง  บ้านพัก และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูง
สุดของอันดับ

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 23,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําลูกจ้างประจําใน งานป้องกันฯ จํานวน  5
อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 922,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 4  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 4  อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 694,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,173,500 บาท
งบบุคลากร รวม 4,173,500 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 6,543,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล(Diskette , Floppy ,
Disk ,  Removable Disk ,Compact Disc , เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape  , Cartridge Tape)
หัวพิมพ์ หรือ แถบพิมพ์สําหรับ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์     กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผง
แป้น อักขระ หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด (Main Board)  เมมโมรีซิป
(Memory Chip)  เช่น RAM   คัตซีทฟิตเดอร์  เมาส์ (Mouse)
ปรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์(Printer Switch Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hup) แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (Card)เช่นEthernet
Card, Land card , Anti virus Card ) เป็นต้น เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูล แบบต่าง ๆ  เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette)  แบบ
ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล
เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอ
ฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชุดป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดเจ้าหน้าทีเทศกิจ เช่น
เสือ กางเกง ผ้า  หมวก รองเท้า ถุงมือ  เข็มขัด  ผ้าผูกคอเครืองหมาย
ยศและสังกัด  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป  ม้วนเทปเปล่า เมมโมรีสติกของกล้อง
ดิจิตอล  ล้างอัดภาพขยายภาพ  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  ภาพถ่ายดาวเทียม
ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  นํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล
เบนซิน  นํามันก๊าด นํามันเตา  แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง  นํามันจาระบี
ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 25,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ค่ารับวารสารต่าง ๆ ,
ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่, ค่า
ธรรมเนียม,  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบียประกัน, ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ให้ บุคคลภายนอกทีทํางานอย่างใดอย่างหนึงในการเพิมประสิทธิภาพ
การบริการ   , ค่าติดตังไฟฟ้า , ค่าติดตังประปา ,ค่าติดตังโทรศัพท์ ,
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ
ทังงานทีใช้แรงงาน งานทีใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เป็นต้น
ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,253,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง  ทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

- โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ  ตังไว้  90,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายรณรงค์  ค่าจัดซือ
กาแฟ โอวัลติน นําดืม นําแข็ง ผ้าเย็น และค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีและ
สมาชิก อปพร.ทีมาปฏิบัติงานประจําจุดตรวจ จุดบริการทีทางจังหวัด
ขอนแก่นและอําเภอบ้านไผ่  สังการให้เทศบาลดําเนินการในช่วง
เทศกาลขึนปีใหม่  ตรุษจีน  สงกรานต์ ประจําปี  2558 (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที  1.5  หน้า 5-24
โครงการที  8)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,129,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามระเบียบฯ
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 764,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินทีได้รับจาก
การพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทน ตามผลการ ประเมินการปฏิบัติและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึน
ไป    จํานวน   (3-5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนัน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ขอนแก่น  เรือง  หลัก
เกณฑ์และ เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างสําหรับเทศบาล   ลงวันที 28
มิถุนายน 2547 ทีปฏิบัติหน้าทีงานป้องกันฯ  จํานวน 22 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  8  อัตรา  พนักงานจ้างทัวไป 14
อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,751,900 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันกิจกรรมตามโครงการจังหวัด
ขอนแก่นไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติดและการป้องกันและเฝ้าระวังแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนโซนบ้านเกิง (ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
เป็นค่าจัดทําเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  กิจกรรมวันยา
เสพติดโลก การจัดประชุมประชาคมประชาชนและคณะทํางาน เป็นค่า
อาหาร นําดีม นําแข็ง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที  4.6   หน้าที  5-138 โครงการที  3   )

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํากิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. จ่ายเป็นค่าจัดเลียง
อาหารกลางวัน นําดืม ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการทํา
กิจกรรม ในวันที  22  มีนาคม  2558  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที  1.5   หน้าที  5-24  โครงการที   6  )

-โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

จํานวน 13,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   เช่น   ค่าเบียเลียง
ค่าอาหาร   ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียงสมาชิก อปพร.ทีมีคําสัง
ให้ปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ที
มีสิทธิ เบิกได้ ตามระเบียบฯ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 590,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  จํานวน  1 รุ่น  เป็นวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทีใช้ในการ
ฝึกอบรม   ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดปิด     การฝึกอบรมและรายจ่าย
อืนๆ   (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที  1.5
หน้าที   5-23   โครงการที 2   )

- โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน จํานวน 1 รุ่น เป็นวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าจัดทําเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทีใช้ในการ ฝึก
อบรม   ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดปิดการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที  1.5
หน้าที   5-23  โครงการที  5)

- โครงการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว
อปพร.)

จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จํานวน 2  ครัง ๆ ละ  1  วัน  ตังแต่
เดือน  ตุลาคม  2557  ถึงเดือน กันยายน 2558 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิด การประชุม ค่าจัด
เลียงอาหาร  กลางวัน อาหารว่างเครืองดืม   และ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ที  1.5  หน้าที
5-23  โครงการที  1   )

- โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประจําปี

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด  ถังนํา   แปรง   เข่ง   มุ้ง   ผ้าปูทีนอน   ปลอก
หมอน  หมอน   ผ้าห่ม   ผ้าปูโต๊ะ    ถ้วยชามช้อนส้อม  แก้วนํา   จาน
รองแก้ว    กระจกเงา     นํายาล้างห้องนํา    นํายาล้างจาน    ก้อนหอม
ดับกลิน     นําจืดทีซือจากเอกชน   นํายาถูพืน   ปุ้งเต้า   นํายาเช็ด
กระจก   ผงซักฟอก   สบู่  กระดาษชําระ  กระติกนําร้อน   กระติกนํา
แข็ง ผงซักฟอก  กะละมัง  ขันนํา  แปรงล้างห้องนํา โอ่งนํา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ    เช่น  สาย
ไฟฟ้า    หลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า ฟิวส์   สวิตซ์ไฟฟ้า      ขาหลอดฟลูรอ
เรสเซนต์   เบรกเกอร์   มูฟวิงคอยส์   คอนเดนเซอร์  หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอร์   สตาร์ทเตอร์  สายอากาศ  ลําโพง ไฟฉาย  อุปกรณ์
เครืองเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถ่านวิทยุ สือสาร  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  เข็ม
หมุด เทปใส เทปหนังไก่ กระดาษกาว กระดาษคาร์บอน  นํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บ กระดาษ กาว  สมุดบัญชี
สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง
ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจากการจ้างพิมพ์  ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ    ขีผึง   ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร
นําดืม  ผ้าหมึกพิมพ์ดีดไฟฟ้า  เทปลบคําผิด     ค่าถ่ายเอกสาร   นํายา
ลบคําผิด    สมุดเบอร์สอง    กระดาษกาวสองหน้า    กระดาษสี    ผ้า
หมึก  เครืองพิมพ์ดีด   ลวดเสียบกระดาษ   กระดาษชาร์ท   ผ้าริมเขียว
เครืองตัดกระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ   เครืองดับเพลิง  พระ
บรมฉายาลักษณ์แผงปิดประกาศ     กระดานดํา      รวมถึงกระดาน
ไวท์บอร์ด    แผ่นป้ายชือ  หน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจร   หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ มู่ลี    ม่านปรับแสง (ต่อผืน)  พรม(ต่อผืน)   นาฬิกาตังหรือ
แขวน   เครืองคํานวณเลข พระพุทธรูป   พระบรมรูปจําลอง  แผงกัน
ห้อง กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสิงก่อสร้างต่าง ๆ ทีอยู่ในความ
รับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ  ไม่สามารถใช้การได้  เช่น
รถยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์  รักจักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้เก็บ
เอกสาร  เครืองปรับอากาศ  เครืองรับโทรศัพท์  ฯลฯ และค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสารแบบพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ
เพือเตรียมรับสถานการณ์ทีอาจจะเกิดขึน (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ที  1.5    หน้าที  5-24   โครงการที  9   )

-โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โรงเรียนในเขตเทศบาลและประชาชนทุกชุมชนในเขต
เทศบาล  ค่าจัดทําเอกสาร  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
1.5  หน้าที  5-24  โครงการที  7  )

-โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าท่อดูด  หัวฉีด  สายส่งนําดับเพลิง ข้อต่อ  ข้อแยก เครือง
ดับเพลิงเคมี พร้อมตู้เก็บสายดับเพลิง  ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล(Diskette , Floppy ,
Disk ,  Removable Disk ,Compact Disc , เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape  , Cartridge Tape)
หัวพิมพ์ หรือ แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์     กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผง
แป้น อักขระ หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด (Main Board)  เมมโมรีซิป
(Memory Chip)  เช่น RAM   คัตซีทฟิตเดอร์  เมาส์ (Mouse)
ปรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์(Printer Switch Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hup) แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (Card)เช่นEthernet
Card, Land card , Anti virus Card ) เป็นต้น เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูล แบบต่าง ๆ  เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette)  แบบ
ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล
เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอ
ฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชุดป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดเจ้าหน้าทีเทศกิจ เช่น
เสือ กางเกง ผ้า  หมวก รองเท้า ถุงมือ เข็มขัด    ผ้าผูกคอเครืองหมาย
ยศและสังกัด  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี    แถบบันทึกเสียง
หรือภาพยนตร์ วีดีโอเทป  ม้วนเทปเปล่า เมมโมรีสติกของกล้องดิจิตอล
ล้างอัดภาพขยายภาพ  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  โซ่เลือยยนต์  บาร์โซ่  ใบ
มีด  และอืนๆ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 13,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  นํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล
เบนซิน  นํามันก๊าด นํามันเตา  แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง  นํามันจาระบี
ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอกยางใน สายไมล์  ตลับลูกปืน  นํามัน
เบรก เบาะรถ  หัวเทียน ไขควง นอต กระจกมองข้างรถยนต์ ,   รถ
จักรยานยนต์     กันชนรถยนต์     ฟิล์มกรองแสง     เข็ดขัดนิรภัย
ไส้กรองอากาศ  ไส้กรองนํามันเครืองเข็มขัดนิรภัย ไส้กรองเบนซิน/โซ
ล่า และอะไหล่เครืองยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า  ไม้ต่าง ๆ  นํามันทาไม้  ทินเนอร์   สี  แปรงทาสี    ปูน
ซีเมนต์    ปูนขาว    ทราย   อิฐหรือซีเมนต์ บล๊อก กระเบือง  สังกะสี
ตะปู  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  สิว  ขวาน  สว่าน เลือย  กบไสไม้
เหล็กเส้น   ตลับเมตร  อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม  อ่างล้างมือฯ
ลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
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-เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตังไว้ 2,646,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   รวมทังสิน 11   อัตรา
-เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ตังไว้ 11,793,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล รวมทังสิน 45 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 14,439,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 19,614,110 บาท
งบบุคลากร รวม 19,614,110 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 23,265,870 บาท

แผนงานการศึกษา

- เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพือเอาชนะยาเสพติด  ตังไว้
65,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพือเอาชนะยาเสพติด
อําเภอบ้านไผ่ จํานวน 15,000 บาท, สถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่ จํานวน
20,000 บาท และ จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 30,000 บาท  (จากแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุธศาสตร์ที  4.6   หน้าที  5-139
โครงการที   5   )

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท

เพือจัดซือสายส่งชนิดผ้าใบข้อต่อของสายเป็นทองเหลืองชนิดสวมเร็ว
ขนาด 2.5 นิว จํานวน 6 เส้น และขนาด 1.5 นิว จํานวน 5 เส้น ความ
ยาว 20 เมตร (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
2.1 โครงการที 7 หน้า 5-39)

โครงการจัดซือสายส่งนําดับเพลิงชนิดผ้าใบ จํานวน 150,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เพือจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง เป็นเครืองผลิตกระแส
ไฟ กําลังไฟฟ้าขาออก 4KW ความถีไฟฟ้า 50HZ เครืองยนต์เบนซิน
4 จังหวะ ระบบสตาร์ท ELECTRIC START แรงดันไฟฟ้า DC
12V/AC 220 V กําลังเครืองยนต์ 11 HP (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2.1 โครงการที 8 หน้าที 5-40)

โครงการจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าครุภัณฑ์ รวม 175,000 บาท
งบลงทุน รวม 175,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาล อาคารศูนย์บริการร่วม
(อาคารทีดินหลังเก่าอําเภอบ้านไผ่) อาคารสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  อาคารวิทยุสือสาร  อาคารสถานีย่อยมิตรภาพ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล  และอาคารสถานีย่อยมิตรภาพ
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่

ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 71,000 บาท
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- ค่าตอบแทนพิเศษ  (เงินเดือนเต็มขัน)  ตังไว้ 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึง
ขันสูงของอันดับ   จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 9,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่า
จ้างประจํา กองการศึกษา จํานวน1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 156,900 บาท

- เงินค่าวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล  ตังไว้ 1,126,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล     จํานวน  22
อัตรา
- เงินค่าวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล  ตังไว้ 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ ในอัตราเดือนละ 3,500
บาท     จํานวน  1  อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,168,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ในอัตรา
เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

- ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน  ตัังไว้ 67,200
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองการศึกษา  ใน
อัตราเดือน  5,600  บาท  จํานวน 1 อัตรา
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ  ตังไว้
18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานเทศบาล
จํานวน  1 อัตรา
- เงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ  ตังไว้ 102,000
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน  3
อัตรา
- ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล  ตังไว้ 506,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล จํานวน 6
อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 693,600 บาท
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- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ   ตัง
ไว้ 798,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากร
สนับสนุนการสอน)  ตังไว้ 121,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้
43,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล(ภารโรง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 964,100 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลและทัวไป  ตังไว้ 1,725,520
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทังเงินทีได้
รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมี
ระดับดีขึนไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนัน
ตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าทีในงาน ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน
3 อัตรา งานผู้ช่วยครู จํานวน  5  อัตรา งานครู (สอนเด็กอนุบาล)
จํานวน 1  อัตรา งานพนักงานขับรถยนต์ จํานวน  2  อัตรา   งานผู้
ช่วยบรรณารักษ์  จํานวน  1  อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
จํานวน 1 อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที การเงินและบัญชี  จํานวน  2
อัตรา งานผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา ผู้ช่วยสันทนาการ
จํานวน  1  อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตัง
ไว้ 324,610 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทังเงินทีได้
รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติ
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดี
ขึนไป จํานวน ( 3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตาม
ประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าทีงานผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบัญชีและการ
เงิน จํานวน 3 อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 1  อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  (ภารโรง) ตังไว้ 64,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง) จํานวน 1
อัตรา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,114,210 บาท
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-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตังไว้ 25,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูเทศบาล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ตังไว้ 58,300 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 83,800 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตังไว้ 55,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครูเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตังไว้ 367,200 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 422,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล     พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯและลูกจ้าง
ประจํา ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุด
ราชการซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกทีมาปฏิบัติหน้าทีในการประเมินผลงาน
ของพนักงานครู, พนักงานเทศบาลประเมินความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือ/จ้าง  ตังไว้ 5,000
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกทีมาปฏิบัติหน้าทีในการ
ประเมินผลงานของพนักงานครู,พนักงานเทศบาล  ประเมินความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนินการสอบพนักงานครู
ตังไว้ 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนินการ
สอบในการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน
การโอนพนักงานครูเทศบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มาแต่ง
ตังให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาทีว่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549
- ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเพือให้มีหรือเลือนวิทยฐานะ  ตังไว้ 9,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพือให้มีหรือเลือนวิทยฐานะ
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานทีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที  ตังไว้ 600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 536,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,633,260 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสือ   การเรียน
การสอน  และนวัตกรรมทางการศึกษา   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก
สําหรับนักเรียน และพนักงานครูเทศบาลทีสังกัดสถานศึกษา ทีเข้าร่วม
การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ และร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ พนักงานครูเทศบาลไม่สังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาล
สามัญ (จากแผนพัฒนาสามปี (2558-2560)  ตามยุทธศาสตร์ที 4.1
หน้า  5-17 โครงการที   2  )

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ฯ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง ๆ ละ 15,000 บาท รวม 30,000  บาท ค่า
วัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร  ค่าจ้างเหมาค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุในการฝึก
อบรม/การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ๆ  ละ 1 คน ๆ ละ 3,000  บาท ค่าพัฒนา
ครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท รวม 6,000 บาท
สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละประมาณ 100,000 บาท ตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที 9 กรกฎาคม 2557
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)  ตามยุทธศาสตร์ที  4.6
หน้า  5-138 โครงการที  2)(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

- โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 239,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น
ค่าพาหนะ    เดินทาง     ค่าเบียเลียง      ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนค่า
ธรรมเนียมอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการให้แก่ พนักงานครูเทศบาล
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ฯลฯ ทีได้รับ
คําสัง ให้เดินทางไปราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ตังไว้ 177,860 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร นิตยสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บและเข้า
ปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง  แรงงานบุคคลภายนอกทําการ
อย่างใดอย่างหนึง และค่าติดตังประปา,ติดตังไฟฟ้า, ติดตังโทรศัพท์
ของกองการศึกษา ห้องสมุดฯ โรงเรียนเทศบาล 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง และอืน ๆ
- โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด  ตังไว้ 560,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2 คนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน  2 คน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3 แห่งละ 1 คน   รวม
ทังสิน 7 คน (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตาม
ยุทธศาสตร์ที  3.2 หน้า  5-78 โครงการที 21 )
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ
ตังไว้ 237,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย   โรงเรียน
เทศบาล ทัง  2  แห่ง แห่งละ 1  คน และห้องสมุดเทศบาลฯ จํานวน  1
คน รวมทังสิน  3 คน  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตาม
ยุทธศาสตร์ที  1.5  หน้า  5-25 โครงการที 14 )

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 975,460 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,336,460 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม และประชุมชีแจงต่าง ๆ ค่าวัสดุ
ตกแต่งร้านนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก สําหรับนักเรียน
และพนักงานครู พนักงานเทศบาล ฯลฯ และสมทบโครการฯ 10 %
(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557-2559) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1
หน้า  5-95 โครงการที 23 )

- โครงการอนุรักษ์และฟืนฟูวัฒนธรรมอีสาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ  ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบียเลียง
ค่าวัสดุสํานักงาน และอืน ๆ  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-
2560) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า  5-20 โครงการที  14 )

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถินสนองพระราช
ดําริโดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ฐานทรัพยากรท้องถิน อพ.สธ.เทศบาลเมือง
บ้านไผ่)

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชีแจงต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการ
จัดการศึกษา สําหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ทีเกียวข้อง
กับการจัดการศึกษา ค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า   5-99 โครงการที
43 )

- โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  ชีวิตครอบครัวศึกษา ในหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์อาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากรในการฝึกอบรม และประชุมชีแจงต่าง ๆ ค่าวัสดุตกแต่ง
ร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสือการเรียน การสอน และนวัตกรรม ทาง
การศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก สําหรับนักเรียน และพนักงานครู
พนักงานเทศบาล และบุคลากรทีเกียวข้อง ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที  1.4 หน้า  5-91 โครงการที
4 )

- โครงการพัฒนาภาษาเพือสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าวัสดุเครือง
เขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิงพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร
ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึก
อบรมการประชุมชีแจงต่าง ๆ ค่าของรางวัล (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที  1.4 หน้า 5-18 โครงการที 18 )

- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ
เช่นวัสดุ ต่าง ๆ หรือรายจ่ายอืนๆ ทีไม่สามารถใช้การได้ เช่น ครุภัณฑ์
สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ
รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน คนละ 2,000  บาท
จํานวน 14  คน เพือใช้จ่ายเป็น ค่าเช่าทีพักค่าเบียเลียง ค่าลงทะเบียน
การอบรม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ดูแลเด็ก ตาม
หนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที 9
กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5-99 โครงการที   45 )

-โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลฯ จํานวน 3 แห่ง

จํานวน 46,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน คนละ 3,000  บาท จํานวน 45 คน
และพนักงานจ้าง จํานวน 7 คน เพือใช้จ่ายเป็น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง
ค่าลงทะเบียนการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้า
ราชการครู  ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867  ลง
วันที  9 กรกฎาคม 2557  (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินและเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 -
2560) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5-99  โครงการที   44 )

-โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง

จํานวน 156,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าอาหาร  อาหารว่าง เครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชีแจงต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
การจัดการศึกษา สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน  คณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และ
ผู้ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิธีการ  ดอกไม้
ธูปเทียน และอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ตาม
ยุทธศาสตร์ที  1.4     หน้า   5-20 โครงการที   13 )

- โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม  การประชุมชีแจงต่างๆ   ทีเกียว
ข้องกับการจัดการศึกษาและการทัศนศึกษาดูงานในประเทศ     สําหรับ
พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้าง  ข้าราชการครูในท้องถิน คณะ
กรรมการสถานศึกษา   คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาฯ   กรรมการ
ชุมชนฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที ตลอดจน  สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้เกียวข้องกับการจัดการศึกษา  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าเบียเลียง และค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร  อาหารว่าง
นําดืม  สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.
ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า  5-97  โครงการที 33 )

- โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน นํามันเบนซิน  นํามันจารบี
นํามันเครือง  นํามัน 2 ที ถ่าน แก๊สหุงต้ม   และอืน ๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก   ยางใน   เพลา   สายไมล์    ตลับ
ลูกปืน  นํามันเบรค หัวเทียน น๊อต และ สกรู กระจกมองข้าง     หม้อนํา
รถยนต์ กันชนรถยนต์    ฟิล์มกรองแสง ไฟถอย ไม้ปัดนําฝน กุญแจ
ต่างๆ ไส้กรองนํามันเครือง  ไฟเลียว ไส้กรองนํามันเบนซิน และอืน ๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือไม้ต่างๆ นํามันทาไม้  ทินเนอร์   สี   หิน  แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์  บล็อก  ตะปู  ฆ้อน  คีม
ชะแลง  จอบ  เสียม  เลือย  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ท่อ  ต่าง ๆ โถ
ส้วม  อ่างล้างมือ วัสดุก่อสร้างอืน ๆ สําหรับซ่อมแซมศูนย์เยาวชน
เทศบาล    สนามกีฬาและใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนเทศบาล
เช่น  ซ่อมแซม   ห้องนํา ห้องส้วม ทางเดินเท้าร่องระบายนํา สนามกีฬา
สนามเด็กเล่น และอืน ๆ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง  ไม้กวาด  ผ้าปูที
นอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ   ถ้วยชาม  ช้อนส้อม
แก้วนํา  จานรอง   กระจกเงา    ถาด    ทีนอน    มีด    หม้อไฟฟ้ารวม
ถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า   กระติกนําร้อนไฟฟ้ากระติกนําแข็ง ถังแก๊ส
นํายาล้างจาน  ผงซักฟอก   นํายาเช็ดกระจก    สเปรย์ปรับอากาศ   ไม้
ถูพืน    ถังขยะ และอืน ๆ สําหรับกองการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    เช่น    ค่าหลอดไฟฟ้า   สวิทซ์
ไฟฟ้า   สายไฟฟ้า   หม้อแปลงไฟฟ้า   ลําโพง      ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน  เทปพันสายไฟฟ้า   ปลักไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  ฯลฯ สําหรับ
กองการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน   ต่างๆ เช่น  กระดาษโรเนียว หมึก
โรเนียว  ผงหมึก  ผงแม่เหล็ก  กระดาษถ่าย   เอกสาร  กระดาษต่อ
เนือง กระดาษไข แฟ้มเอกสาร  กระดาษไขคอมพิวเตอร์  ดินสอ
ปากกา  ชอล์ก  ยางลบ   ไม้บรรทัด นํายาลบคําผิด   นํายาลบไข   ลวด
เสียบ     คลิบดํา     กรรไกร     มีดคัตเตอร์   ใบมีดคัตเตอร์    กาว
หลอด   ผ้าหมึกพิมพ์ดีด เทปพีวีซีใส  กระดาษคาร์บอน  ตรายาง  ซอง
ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  สมุดบัญชี   แบบพิมพ์     ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์  หนังสือห้องสมุด     คู่มือครู     แผนการสอน
ซองใช้ในการบรรจุหีบห่อ   นํามันไข   ขีผึง   ขาตัง (กระดานดํา) ไม้ถู
พืน  ตะแกรงวางเอกสาร  เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน
แผนที  พระบรมฉายาลักษณ์  กระดานดํา   รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด
แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน  พรม  (ต่อผืน) นาฬิกาตัง หรือ
แขวน เครืองคํานวณเลข    พระพุทธรูป แจกัน พานดอกไม้  พานพุ่ม
เชิงเทียน  กระถางธูป พระบรมรูปจําลอง แผงกันห้อง กระเป๋า ค่าถ่าย
เอกสาร นําดืมรวมทังแบบพิมพ์ต่างๆ เอกสารในชันเรียน เช่น  ค่าถ่าย
แบบพิมพ์  ผ้าม่าน  มู่ลีปรับแสง อาคารสําหรับปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล และอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 63,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กองการศึกษา   โรงเรียนเทศบาล    ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและห้องสมุด

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาลให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   และโรงเรียนเทศบาล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 415,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  แผ่น
วงจรอีเล็กทรอนิค  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์   เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล หมึกพิมพ์ หมึกเติมของเครืองพิมพ์และโปรแกรมต่าง ๆ  และ
อืน ๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาสําหรับศูนย์กีฬาชุมชน  โรงเรียน  และศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัย  เช่น  ค่าห่วงยาง  ค่าลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตี
ปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน  ลูกแบตมินตัน  ไม้เทนนิส   ลูก
เทนนิส   เชือกกระโดด  ตะกร้อตาข่ายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา
นวม  ลูกทุ่มนําหนัก  เสาตาข่ายกีฬา  ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก และอืน ๆ

วัสดุกีฬา จํานวน 52,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สําหรับกองการศึกษา โรงเรียน
เทศบาลทัง 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3 แห่งเช่น โปสเตอร์ โฟม
ม้วนวีดีโอ  ม้วนเทป  ป้ายนิเทศ ป้ายคัตเอ้าท์  กระดาษเขียนโปสเตอร์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ   วีดีโอเทป   แผ่นซีดี   พู่กันและสี   ฟิล์ม
รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด   ขยาย และอืน ๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทีได้รับการคัดเลือกตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที 9  กรกฎาคม 2557
(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินและเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที
4.1 หน้า  5-18 โครงการที  6 )

-  โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 7,289,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,542,380 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 19,947,580 บาท

1. จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์   ตังไว้  15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในสํานักงาน
จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 60 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน
         2. จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(18 หน้า/
นาที)   ตังไว้  3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา
สําหรับใช้ในสํานักงาน  จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2MB
- มีช่องเชือต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  ตามยุทธศาสตร์ที  3.1  หน้า 5
-68  โครงการที   44)

-โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมเครืองปรินเตอร์เลเซอร์ จํานวน 18,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,500 บาท
งบลงทุน รวม 18,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน สําหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่และโรงเรียนเทศบาล 2
อนุบาลสาธิตฯ  ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867
ลงวันที 9 กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558
-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 1.4 หน้า  5-18 โครงการที  9  )

- โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD) ร.ร.ท.1 และ ท.2

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ในสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง ๆ ละ 20,000  บาท  ตามหนังสือสังการด่วน
ทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที 9  กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) (จาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 1.4 หน้า  5-
18  โครงการที  7  )

- โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ ทีได้รับการคัดเลือกตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที
มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที 9  กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา )(จากแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5-99
โครงการที  41  )

-  โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
อปท.

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แห่งละ 50,000 บาท และระดับโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 50,000  บาท ตามหนังสือสังการ ด่วน
ทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที 9 กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา (จาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 1.4  หน้า  5-
17  โครงการที  5 )

-  โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ทีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดี
เด่นระดับสถานศึกษาในสังกัดฯ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสือการเรียนการสอนโดยการมีส่วน
ร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 35,000  บาท ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด
ที มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที 9  กรกฎาคม   2557 (จะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของสถานศึกษา)

-  โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสือการเรียนการสอนโดยการมีส่วน
ร่วมของครู ชุมชน และนักเรียน

จํานวน 70,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชีแจงต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการ
จัดการศึกษา สําหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ทีเกียว
ข้องกับการจัดการศึกษา ค่าวัสดุสํานักงาน และอืน ๆ (จากแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 )ตามยุทธศาสตร์ที 4.1  หน้า  5-99
โครงการที  42 )

- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย
(แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที 1 ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2555-2559)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล  ทัง 2 แห่ง  ระบบ ADSL โรงเรียนละ  9,600 บาท
ระบบ Wifi  โรงเรียนละ 7,200 บาท ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที
มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที 9กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา (จากแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 1.6  หน้า  5-28
โครงการที  6 )

- โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 33,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับ
เป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 50,000  บาท ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด
ที มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที 9กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา (จากแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 1.4  หน้า  5-17
โครงการที  4 )

- โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน  2  แห่ง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ให้แก่
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 50,000  บาท
ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที 9
กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินและเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา)

- โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ให้
แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 90,000  บาท
ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที 9
กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินและเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา)

- โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 180,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าชุดครุย  ค่าเกียรติบัตรค่าสถานที  ค่า
จัดทําเวที  ซุ้ม  ค่าดอกไม้  ค่านํา  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
และอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์
ที  4.1 หน้า 5-96 โครงการที 32  )

-โครงการบัณฑิตน้อย จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  สําหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก   ปฐมวัยทัง 3 ศูนย์ ในสังกัด
เทศบาลฯ    ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ 10 มิถุนายน 2557 จํานวน   280
วัน  อัตราคนละ 20 บาท  ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว 1867  ลงวันที 9  กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่งเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1  หน้า  5-94  โครงการที
17 )

- โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 3 ศูนย์ จํานวน 1,172,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน   ตามโครงการ
อาหารกลางวัน  สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล- มัธยมศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล จํานวน  2  แห่ง  ข้อมูลจํานวนนักเรียน   ณ   10
มิถุนายน   2557  จํานวน  200  วัน อัตราคนละ 20 บาท ตามหนังสือ
สังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที 9  กรกฎาคม 2557
(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที
4.1 หน้า  5-93  โครงการที  16 )

- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 4,064,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกายทีจําเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการ
สอนและใช้กับวงดุริยางค์ เช่น ชุดนาฎศิลป์  ชุดดุริยางค์ และอืน ๆ
สําหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ ทัง 5 แห่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เช่น   บัวรด
นํา  สปริงเกอร์   คราด   ช้อนพรวนดิน ส้อมพรวนดิน  ยากําจัดแมลง
ดินดํา  ดินเกษตร  ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยเคมี และ
อืน ๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล  ตังไว้
1,523,340 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล และประถมศึกษาปีที 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
จํานวน  2  แห่ง  (ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2557)
ภาคเรียนที 2/2557 และภาคเรียนที 1/2558  เป็นจํานวน 260 วัน
(จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) ตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที 9  กรกฎาคม  2557
(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน) (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที
4.1 หน้า 5-94 โครงการที 19)
-โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  ตังไว้ 2,944,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล และประถมศึกษาปีที 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน  8  แห่ง  (ข้อมูล
จํานวนนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2557) ภาคเรียนที 2/2557
และภาคเรียนที 1/2558  เป็นจํานวน 260 วัน (จํานวน  52 สัปดาห์ ๆ
ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท
0893.3/ว 1867  ลงวันที 9  กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน) (จากแผนพัฒนา
สามปีพ.ศ.2557-2559 )   ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5-94
โครงการที  20  )
- โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 574,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ   จํานวน 3 แห่ง ภาคเรียนที 2/2557 และ
ภาคเรียนที 1/2558  เป็นจํานวน 280 วัน (จํานวน  52 สัปดาห์ ๆ ละ
5 วัน) ตามหนังสือสังการ   ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที
9  กรกฎาคม  2557 (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน) (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 )
ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า 5-94  โครงการที  21)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,042,380 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,242,780 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ช่อง จํานวน 2 ตู้ สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ  เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปราก
ฎในมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที  3.2  หน้า 5-79
โครงการที   32)

- โครงการจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ช่อง จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้กระจกบานเลือน จํานวน 4 ตู้ สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2  เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559) ตามยุทธศาสตร์ที 3.2  หน้า 5-80  โครงการที   37)

- โครงการจัดซือตู้กระจกบานเลือน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตังเวลาอัตโนมัติเสียงกริงพร้อมติดตัง
จํานวน 1 เครือง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เนืองจาก
ครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตาม
ยุทธศาสตร์ที  3.1  หน้า 5-67  โครงการที   38)

- โครงการจัดซือเครืองตังเวลาอัตโนมัติเสียงกริงโรงเรียนพร้อมติดตัง จํานวน 13,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 933,200 บาท
งบลงทุน รวม 933,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต   ตามโครงการ
เครือข่าย Internet  ตามหนังสือ ที มท 0808.3/ว 2351   ลงวันที 10
ก.ค. 46 ข้อ 7.2 ค่าสือสารผ่านดาวเทียมและค่าสือสารอืน ๆ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อ
หน่วยไม่เกิน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
    1. โปรแกรมสือมัลติมีเดียพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเสริมเชาว์
ปัญญา
    2. โปรแกรมสือมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    3. โปรแกรมสือมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    4. โปรแกรมสือมัลติมีเดียพัฒนาทักษะพืนฐานทางภาษา
    5. โปรแกรมระบบปฏิบัติสําหรับเครืองไมโครคอมพิวเตอร์
เพือใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า  5-21  โครงการที  15)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,400 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือโปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดียสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  จํานวน  2  ชุดๆ  39,000  บาท
คุณสมบัติทัวไป
- มีแบบทดสอบวัดความรู้ด้านต่างๆ ครอบคลุมทักษะความรู้พืนฐาน
ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเชาว์
ปัญญา เป็นต้น
- ข้อสอบมีรูปแบบเป็นมัลติมีเดียไม่น้อยกว่า 3,500 ข้อ
- มีรูปแบบข้อสอบทีหลากหลาย เช่น จับคู่ เลือกตอบ เติมคํา ถูก/ผิด
เป็นต้น
- มีระบบจัดเก็บคะแนนและรายงานผลของผู้ทดสอบ
- ครูผู้สอนสามารถนําเข้า (Import) แบบทดสอบทีมีมาตรฐาน
SCORM เข้าในระบบได้
- โปรแกรมมีลักษณะการท างานผ่าน Web browser ซึงรองรับกับ
การทํางานบนระบบเครือข่าย
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด  เพือใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า
5-21  โครงการที  15

- โครงการจัดซือโปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดียสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ-เก้าอีนักเรียนขาไม้   จํานวน  30  ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ    เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือ
ไม่ปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด (จาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560)  ตามยุทธศาสตร์ที  3.2  หน้า 5-
80  โครงการที   33)

- โครงการจัดซือโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง  20 นิว จํานวน  6 เครือง สําหรับ
ติดตังโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3  เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่
ปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที  3.2  หน้า 5-
79  โครงการที   31)

- โครงการจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอีสําหรับครูผู้สอน  จํานวน
2  ชุดๆละ  10,600  บาท
คุณสมบัติทัวไป
- โต๊ะทํางานทําด้วยพาติเกิลบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75
ซม. มีลินชักสําหรับใส่เอกสาร
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x80x75 ซ.ม มีชันสไลด์
สําหรับวางคีย์บอร์ด
- โต๊ะสําหรับเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x75 ซ.ม
- เก้าอีบุด้วยฟองนําหนาอย่างดี
- เก้าอีหุ้มด้วยหนัง PVC อย่างหนา
- เก้าอีคอมพิวเตอร์แบบมีพนักพิงหลังโยกได้ และหมุนได้โดยรอบ
- เก้าอีสามารถปรับขึนลงด้วยระบบไฮโดรลิค
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด  เพือใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า
5-21  โครงการที  15)

- โครงการจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอีสําหรับครูผู้สอน จํานวน 21,200 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน  2  ชุดๆละ  32,900
บาท
คุณสมบัติทัวไป
- เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- เป็นระบบ LCD Panel หรือ DLP โปรเจคเตอร์
- มีความสว่างในการฉายภาพไม่ตํากว่า 3,000 ANSI Lumens
- ความละเอียดภาพระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที
True
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  เพือ
ใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า  5-21  โครงการที  15)

- โครงการจัดซือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 65,800 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือเป็นค่าจัดซือชุดเครืองขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย  จํานวน
2  ชุดๆละ  30,000  บาท  แต่ละชุดประกอบกด้วย
1.  เครืองขยายเสียง  มีคุณสมบัติดังนี
- เป็นชุดเครืองขยายเสียงระบบสเตอริโอ มีกําลังขับรวมไม่ตํากว่า 150
วัตต์ (rms)
- เป็นระบบเสียงรอบทิศทาง 5 ทิศทาง
- รองรับการถอดรหัสเสียง Dolby Digital และ DTS จากเครืองเล่นดี
วีดี
- มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ชุด ปรับแต่งเสียงได้อย่างง่าย
2.  เครืองเล่น VCD/DVD  มีคุณสมบัติดังนี
- รองรับการเล่นแผ่น DVD, VCD, CD-R/RW และ MP3
- สามารถถอดรหัสเสียง Dolby Digital
- มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ชุด
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
3.  ชุดลําโพง มีคุณสมบัติดังนี
- เป็นตู้ลําโพงแบบ 2 ทิศทาง
- ตู้ทําด้วยไม้ หรือพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิว
- รองรับกําลังขับสูงสุดของเพาเวอร์แอมป์ได้ 150W rms ที 8 โอมห์
- มีช่วงตอบสนองความถีในช่วงระหว่าง 40 Hz - 20 kHz หรือกว้าง
กว่า
- มีขายึดลําโพงทําด้วยเหล็ก
- มีชุดลําโพงไม่น้อยกว่า 1 คู่
4.  ไมโครโฟนชนิดไร้สาย มีคุณสมบัติดังนี
- ไมโครโฟนเป็นแบบใช้ชนิดไร้สายใช้ย่านความถี UHF
- ตอบสนองความถี 40Hz-18KHz
- ตัวไมโครโฟนทํางานด้วยแบตเตอรี ขนาด AA จํานวน 2 ก้อน
- แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD
- ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน A และ B ได้อย่างอิสระ
- ระยะการรับส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 50 เมตร
- มีไมโครโฟน 2 ตัว
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด  เพือใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า
5-21  โครงการที  15

- โครงการจัดซือชุดเครืองขยายเสียง พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 60,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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เพือเป็นค่าจัดซือกระดานอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมติดตังระบบไฟฟ้า/สาย
สัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตังระบบ  ตังไว้  380,000  บาท  ประกอบ
ด้วย
1. กระดานอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  2  ชุดๆละ  160,000  บาท
คุณสมบัติทัวไป
- ขนาดจอ (Effective Screen Size) วัดตามแนวทแยงมุมไม่น้อย
กว่า 95 นิว
- เป็นกระดานทีใช้เทคโนโลยีระบบอินฟราเรด (Infrared) หรือระบบ
อิเล็กโตรแมกเนติก   (Electromagnetic) หรือดีกว่า
- สามารถแสดงผลคอมพิวเตอร์ผ่านเครืองฉายระบบ LCD/DLP หรือ
ดีกว่า
- พืนกระดานทําจากวัสดุทีแข็งแรง ทนทาน และลดแสงสะท้อน (Low
Glare Screen)
- สามารถติดตังได้ทังแบบยึดติดตังฝาผนังและติดตังบนขาตังทีมีล้อ
เลือน
- สามารถใช้นิวหรือวัตถุในการวาดเขียน วาดภาพหรือควบคุมการทํา
งานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ได้
- วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมกับ
จอรับภาพซึงสามารถทํางานแทนเมาส์ สามารถทํางานร่วมกับกระดาน
แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และเชือมต่อแบบไร้สาย
- การเชือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้สายหรือทางพอร์ต
USB2.0 หรือดีกว่า
- มีซอฟต์แวร์ควบคุมการทํางาน
- สามารถรองรับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย
- สามารถนําเสนอรูปแบบกราฟฟิก ภาพนิง วิดีโอเสียงได้
- สามารถจัดเก็บ ค้นหา บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดดิสก์ ซีดี ดีวีดี ฯลฯ  ในรูปแบบข้อความกราฟฟิก ภาพนิง วิดีโอ
เสียง ได้
- สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมสํานักงานได้ เช่น MS Office,
Open Office และสามารถบันทึกข้อมูลทีเขียนลงรวมในไฟล์เอกสาร
ไฟล์คํานวณ,ไฟล์นําเสนองานได้
- รองรับการเขียนด้วยลายมือและรับเข้าเป็นตัวพิมพ์มาตรฐานภาษา
อังกฤษเป็นอย่างน้อย
- รองรับการแปลงลายมือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้
- สามารถทํางานร่วมมือกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux
หรือ Mac หรืออืน ๆ ได้
- สามารถพิมพ์ออกทางเครืองพิมพ์ได้
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือใช้
ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า  5-21  โครงการที  15)
2. ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตังระบบ  จํานวน  2
ชุดๆละ  30,000  บาท
คุณสมบัติทัวไป

- โครงการจัดซือกระดานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตังระบบไฟฟ้า/สาย
สัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตังระบบ

จํานวน 380,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไมค์ลอยคู่ จํานวน   1  ชุด  สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2  เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ขอจัดซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560)  ตามยุทธศาสตร์ที  3.1หน้า 5-68  โครงการที   41)

- โครงการจัดซือไมค์ลอยคู่ จํานวน 3,600 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  2  เครืองๆละ  30,000
บาท
คุณสมบัติทัวไป
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจําแบบ L3 Cache  Memory
ไม่น้อยกว่า 8 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18  นิว  จํานวน 1 หน่วย
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  เพือ
ใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า  5-21  โครงการที  15)

- โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

- อุปกรณ์สายไฟฟ้าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีได้มาตรฐานงานไฟฟ้า และ
อุปกรณ์สวิตซ์ไฟฟ้า ปลัก
- มีสายสัญญาณ VGA เชือมต่อระหว่างเครืองคอมพิวเตอร์กับมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์ มีความยาวไม่น้อย
- สายสัญญาณ VGA เป็นแบบหลายแกนมีฟอล์ยหุ้มพร้อมชีลด์ถักกัน
สัญญาณรบกวนและมีฉนวนอย่างดี
- การเดินสายสัญญาณต่างๆให้ใช้ท่อหรือราง ทีเหมาะสมกับชนิดของ
สายนันๆ
- มีชุดขาแขวน (Projector) สําหรับติดตังกับเพดาน
- การติดตังอุปกรณ์ทังหมดต้องคํานึงถึงนําหนัก และความแข็งแรงของ
จุดติดตัง
- การเชือมต่ออุปกรณ์ทังหมดจะต้องดําเนินการให้เรียบร้อย และใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพือใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า  5-21  โครงการที  15)
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เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ  จํานวน  2  เครืองๆละ  5,100  บาท
คุณสมบัติทัวไป
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA  (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  เพือ
ใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า  5-21  โครงการที  15)

- โครงการจัดซือจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 10,200 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดผงหมึก (Inkjet
Printer)  จํานวน  2  เครืองๆละ  4,200  บาท
คุณสมบัติทัวไป
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner
ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสารขนาดA4 (ขาวดํา-สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และ Customโดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  เพือ
ใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า  5-21  โครงการที  15)

- โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดผงหมึก (Inkjet
Printer)

จํานวน 8,400 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (CAI)  สําหรับเด็ก
ปฐมวัย  จํานวน  2  ชุดๆละ  25,000  บาท
คุณสมบัติทัวไป
- เนือหาบทเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- สาระการเรียนรู้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสือ
กลางถ่ายทอดด้านองค์ความรู้ต่างๆ  ทีเกียวกับตัวเด็กบุคคลและสถานที
ธรรมชาติรอบตัว สิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เป็นต้น
- เป็นสือทีส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขียน สําหรับการ
เขียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงวิธี ทังพยัญชนะไทยและพยัญชนะภาษา
อังกฤษ น าเสนอเป็นกราฟิกแอนิเมชัน การเขียนอย่างถูกต้อง
- มีนิทานเสริม EQ รูปแบบเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเล่าเป็นเรืองราว ใน
แต่ละเรืองมีกิจกรรมภาพ  ระบายสีและกิจกรรมต่อภาพ และมีไม่น้อย
กว่า 5 เรือง
- มีโปรแกรมเสริมเชาว์ปัญญา เป็นคําถามประกอบภาพ โดยคําเฉลย
เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน
- มีสารบัญหรือรายการหลัก (Main Menu) ทีมีการจัดกลุ่มหัวข้อของ
โปรแกรมอย่างเป็นระบบชัดเจน
- ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับตัวบทเรียนได้โดย
ตรง
- ภายในตัวบทเรียน มีปุ่มปรับลดระดับเสียงให้ดังหรือเบาได้
- มีแบบทดสอบเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ โดยแบ่งการทดสอบเป็น
3 ระดับ
- กิจกรรมใบงานต่าง ๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครืองพิมพ์ได้
- มีโปรแกรม กิจกรรมเสริมทักษะ เกมฝึกทักษะ และแบบทดสอบ
เตรียมความพร้อมรวมแล้วไม่
- มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย และโปรแกรมทีเสนอราคาจะต้องมี
บันทึกข้อตกลงจากผู้มีลิขสิทธิ
- โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ทีผลิต ณ วันทีผลิต บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้
รับรองมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ ได้รับการรับรองกระบวน
บริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างน้อย
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด  เพือใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า
5-21  โครงการที  15)

- โครงการจัดซือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (CAI)  สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์นําสัญญาณภาพ VGA  จํานวน  2  ชุดๆ
ละ  5,500  บาท
   คุณสมบัติทัวไป
     - เป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับกระจายสัญญาณภาพ 1 เครืองคอมพิวเตอร์
แสดงผล 2 จอภาพ
     - ชนิดของพอร์ตเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ VGA 15 pin (Male)
จํานวน 1 พอร์ต
     - ชนิดของพอร์ตเชือมต่อปลาย VGA 15 pin (Female) จํานวน
ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด  เพือใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า
5-21  โครงการที  15

- โครงการจัดซืออุปกรณ์นําสัญญาณภาพ VGA จํานวน 11,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือไม้คฑา  จํานวน  2  ด้ามๆละ  5,000  บาท
คุณสมบัติทัวไป
- เป็นไม้คฑาใช้ควบคุมการทํางานบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ แทน
ปากกาและเมาส์ได้
- มีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เหมาะสําหรับเด็กทีเอือมไปไม่
ถึงด้านบนของกระดาน
- อุปกรณ์เป็นแบบไร้สายและไม่ใช้แบตเตอรี
- มีฟังก์ชันพิเศษ เช่น การเลือนพอยเตอร์ (Pointer) การคลิก ลากวาง
หมุนออบเจ็คต่าง ๆ บน
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด  เพือใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า
5-21  โครงการที  15)

- โครงการจัดซือไม้คฑา จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดียระบบ e-
Learning  สําหรับครูปฐมวัย  จํานวน  2  ชุดๆละ  47,500  บาท
คุณสมบัติทัวไป
- เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบมัลติมีเดีย ทํางานผ่าน
web browser บนระบบ
- มีเนือหาบทเรียนทีเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไม่
น้อยกว่า 10 เรือง
- มีเนือหาบทเรียนทีเกียวกับการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ
- มีเนือหาบทเรียนทีเกียวกับการบํารุงรักษาห้องเรียนอัจฉริยะ
- ใช้ร่วมกับระบบ e-Learning แบบโอเพ่นซอร์ส (Open Source)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการจัดการอย่างน้อย 3 ส่วนคือ ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ดูแล
ระบบ
- มีระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบรูปแบบมัลติมีเดีย
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด  เพือใช้ในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.4  หน้า
5-21  โครงการที  15)

- โครงการจัดซือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดียระบบ e-
Learning สําหรับครูปฐมวัย

จํานวน 95,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี ของนักเรียนระดับชันมัธยม
ศึกษา   จํานวน  20  ชุด  สําหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  เนืองจาก
ครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือตามราคา
ท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  ตามยุทธศาสตร์
ที  3.2  หน้า 5-81  โครงการที   43)

- โครงการจัดซือโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอีสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ-เก้าอีนักเรียนขาเหล็ก   จํานวน  80  ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่   เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปราก
ฎในมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  ตามยุทธศาสตร์ที  3.2  หน้า 5-81
โครงการที   42)

- โครงการจัดซือโต๊ะ-เก้าอีนักเรียนขาเหล็ก จํานวน 96,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมไอนําแบบตังพืน  จํานวน 5  ชุด  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที 3.2   หน้า 5-81
โครงการที 44 )

- โครงการจัดซือพัดลมไอนําแบบตังพืน จํานวน 34,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 210,000 บาท
งบลงทุน รวม 210,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 210,000 บาท

- เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  ตังไว้     6,472,000
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน   ตามโครงการ
อาหารกลางวัน  สําหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน  8  แห่ง  (ข้อมูล
จํานวนนักเรียน   ณ   10  มิถุนายน   2557)  ภาคเรียนที 2/2557
และภาคเรียนที 1/2558  จํานวน 200 วัน  อัตราคนละ 20 บาท ได้แก่
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์  ,โรงเรียนหนองลุมพุก  ,
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา (ขก 10) ,  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ ,
โรงเรียนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ, โรงเรียนจตุร
มิตรบ้านไผ่, โรงเรียนบ้านเกิง  ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท
0893.3/ว 1867  ลงวันที 9  กรกฎาคม 2557 (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) (จากแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1  หน้า  5-94
โครงการที  18 )

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 6,472,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,472,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 6,472,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  จํานวน  2  แห่ง ๆละ  100,000  บาท  ตามหนังสือสังการ
ด่วนทีสุด ที มท  0893.3/ว 1506  ลงวันที  26  มิถุนายน  2556
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  4.1  หน้า
5-96  โครงการที  30)

- โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวน 2 แห่ง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์   ค่าวัสดุตกแต่งร้าน
นิทรรศการ วัสดุผลิตสือ  เงินรางวัล  ของรางวัล ค่าดอกไม้ธูปเทียน  ค่า
พิธีการ   ค่าใบ ประกาศนียบัตรค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ   ฯลฯ  เป็นค่าเงิน
รางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ    เช่น กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์
การประกวดเล่านิทานการประกวดร้องเพลง   การประกวดมารยาท
ไทย ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาเวทีเครืองเสียง ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งร้าน
นิทรรศการ เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินการ   ประกวดต่าง ๆ และอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1  หน้า  5-91  โครงการที
2 )

- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์    ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์    ค่าใบเกียรติบัตร  ค่าจ้างครูสอนรายชัวโมง สําหรับนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สํานักงาน  ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่าง เครืองดืม  ค่าป้ายชือ    และอืน ๆ
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 )  ตามยุทธศาสตร์ที 1.4
หน้า  5-22  โครงการที  18  )

-  โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์    ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์    ค่าใบเกียรติบัตร  ค่าจ้างครูสอนรายชัวโมง สําหรับนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครืองดนตรีไทย
ดนตรีสากล  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่าง เครืองดืม  ค่า
ป้ายชือ    และอืน ๆ  (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 )  ตาม
ยุทธศาสตร์ที 1.4 หน้า  5-22  โครงการที 17)

-  โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายานพาหนะ    ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์    ค่าอาหาร ค่าใบประกาศนียบัตร     ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่าง  ๆ    ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครืองดืม    ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าเบียเลียงผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าป้ายชือ  ค่าเข้าชม  และอืน ๆ  (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 )  ตามยุทธศาสตร์ที 1.4 หน้า  5-21  โครงการที  16  )

-  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,515,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,537,000 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 2,522,000 บาท
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เพือจ่ายค่าจ้างเหมายานพาหนะ    ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์    ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์    ค่าอาหาร ค่าใบประกาศนียบัตร     ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง  ๆ    และเครืองดืม    ค่าตอบแทนวิทยากร   ในการฝึก
อบรม    ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าเบียเลียง  ผู้เข้าร่วมโครง
การฯลฯ  (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 )  ตามยุทธศาสตร์
ที 1.8  หน้า  5-34  โครงการที  14  )

- โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสาร  สิงตี
พิมพ์  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครืองดืม  ค่าเช่าเหมารถและยานพาหนะ
ค่าเช่าทีพัก  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบํารุงไฟฟ้าให้วัด  ค่าเกียรติบัตร
ค่าป้ายชือ  ค่าจตุปัจจัย และอืน ๆ  (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที  1.1  หน้า  5-3  โครงการที  1 )

- โครงการปลูกฝังวินัย  คุณธรรม  ความสามัคคีให้แก่นักเรียน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เครืองเขียน   ค่าวัสดุตกแต่งอาคาร
สถานที  วัสดุผลิตสือ  เงินรางวัล  ของรางวัล  ค่าดอกไม้ธูปเทียน  ค่า
พิธีการ   ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ   ค่าเงินรางวัลผู้
ชนะการประกวด   ค่าจ้างเหมา เครืองเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดสือการเรียนการสอน และอืน ๆ  (จากแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 )ตามยุทธศาสตร์ที 4.1  หน้า  5-97
โครงการที  34 )

- โครงการประกวดสือการเรียนการสอน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่ารับรอง  ค่านําดืม นํา
แข็ง เครืองดืม ค่าอาหารถวายพระสงฆ์  และ  สามเณรออกโครงการ
ค่าปัจจัย ค่าเครืองไทยธรรม ดอกไม้ธูปเทียน ค่าตอบแทนพระวิทยากร
พระพีเลียง ค่าเสือนาคเณร ค่านําปานะ ค่านํา ค่ากระแสไฟฟ้าบํารุงวัด
ค่าหนังสือสวดมนต์  ค่าเกียรติบัตร  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่ามหรสพ
และอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์
ที 4.1  หน้า  5-95  โครงการที  25 )

- โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี ภาคฤดูร้อน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างครูสอนชาวต่างชาติ  จํานวน  1 คน  สําหรับปฏิบัติ
การสอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่   (จากแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5-98  โครงการที  38 )

- โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพิธีการ  ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุ   ค่าอาหาร   ค่าเครือง
ดืม    นําดืม    นําแข็ง    ค่าของขวัญของรางวัล    ค่าเช่าเครืองเสียง
ค่ามหรสพ   ค่าตกแต่งสถานที   ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา และอืน ๆ   (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5-95 โครงการที  24 )

- โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสาร  สิงตี
พิมพ์  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครืองดืม ฯลฯค่าเช่าเหมารถ ค่าเช่าทีพัก
ค่าอาหารทําการนอกเวลา ฯลฯ ตามโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นํา
สภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนค่าใช้จ่ายสําหรับคณะ
กรรมการสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคลากรกองการศึกษา ฯลฯเข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานในทีต่าง ๆ (จากแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 4.2 หน้า  5-85
โครงการที  6 )

- โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอา
เซียน

จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หนังสือ  สิงพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สารานุกรม
พจนานุกรม แผนที แผ่น CD/DVD  สําหรับห้องสมุดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  และอืน ๆ

วัสดุการศึกษา จํานวน 22,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปรณ์เครืองเขียน    ค่าพิมพ์เอกสาร  สิงตีพิมพ์
ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครืองดืม  ค่าเกียรติบัตร  ค่าของทีระลึก  ค่า
เอกสาร  ค่าแบบเรียน  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที
ค่าพิธีการ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน   ค่าตอบแทนวิทยากรและอืน ๆ (จาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 1.4 หน้า  5-
19  โครงการที  12  )

- โครงการอบรมเยาวชนนักเขียนจุดประกายความใฝ่ฝันเพาะเมล็ด
วรรณกรรม

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานครู/พนักงานเทศบาล   เช่น ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าเหมารถ
ค่าพาหนะ ค่าอาหารทําการนอกเวลาในการส่งพนักงานเทศบาลฯ/
พนักงานครู  เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที
มีการจัดการแข่งขันขึน  (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 )
ตามยุทธศาสตร์ที 4.2  หน้า  5-93  โครงการที 13)

- โครงการส่งเสริมพนักงานครู/พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปรณ์เครืองเขียน    ค่าพิมพ์เอกสาร  สิงตีพิมพ์
ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครืองดืม  ค่าเกียรติบัตร  ค่าจ้างเหมาเวที  ค่า
เช่าเครืองเสียง  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที  ค่าพิธีการ ค่าดอกไม้ ธูป
เทียน  ค่ารางวัล  ค่าตอบแทนวิทยากร และอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 1.1 หน้า  5-3  โครงการที
2  )

- โครงการส่งเสริมคนดีศรีเมืองไผ่ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน  สือการเรียนรู้ เช่น หนังสือแบบ
เรียน  สืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดการเรียน  หนังสือทัวไป ฯลฯ   ค่าติดตัง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และอืน ๆ เพือให้นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทัวไปมีความรู้เกียวกับอาเซียน(จากแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2558-2560 )  ตามยุทธศาสตร์ที 4.5  หน้า 5-137 โครงการที
1  )

- โครงการศูนย์ภาษาอาเซียนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครืองเขียน   ค่าพิมพ์เอกสาร  สิงตีพิมพ์
ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครืองดืม  ค่าเกียรติบัตร  ค่าจ้างเหมาเวที  ค่า
เช่าเครืองเสียง  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที  ค่าพิธีการ ค่าดอกไม้ ธูป
เทียน  ค่ารางวัล  ค่าตอบแทนวิทยากร และอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5-97  โครงการที
35  )

- โครงการวิเคราะห์และสร้างข้อสอบทีเน้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ จํานวน 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างห้องส้วมครู สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 จํานวน 1 ห้อง ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 1.60 เมตร พร้อม
ติดตังสุขภัณฑ์  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที 3.2  หน้า  5-82
โครงการที  50  )

- โครงการก่อสร้างห้องส้วมครู จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างห้องนําระหว่างห้องเด็กเล็ก 3 และ
ห้องเด็กเล็ก 4 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  โดยทําการก่อสร้างห้องนํา
สําหรับเด็กเล็ก จํานวน 2 ห้อง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาวรวม 2.50
เมตรพร้อมติดตังสุขภัณฑ์ภายในห้องนําและติดตังระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 )  ตามยุทธศาสตร์ที 3.2 หน้า  5-79
โครงการที  28  )

- โครงการก่อสร้างห้องนําระหว่างห้องเด็กเล็ก 3 และห้องเด็กเล็ก 4 จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 โดยเริมจากหน้าประตูศูนย์ฯ ไปทางทิศตะวันออกโดยทําการก่อ
สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 57.00 เมตร
หนา 0.125 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร
พืนทางเดิมบดอัดแน่นไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3.2  หน้าที 5-77 โครงการที 20)

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 จํานวน 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 530,000 บาท

เพือจัดซือครุภัณฑ์ประจําห้องพยาบาล สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2
อนุบาลสาธิตฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  ประกอบด้วย
- จัดซือเตียงนอนเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต  จํานวน 3 หลัง  ตังไว้  10,500
บาท
- จัดซือทีนอน ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 3  ชิน  ตังไว้  4,500  บาท
- จัดซือหมอนหนุนพร้อมปลอกหมอนและผ้าปูทีนอน จํานวน 3 ชุด  ตัง
ไว้  3,000  บาท
- จัดซือตู้ยาสามัญประจําบ้าน  จํานวน  2  ตู้  ตังไว้  3,000  บาท
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  ตาม
ยุทธศาสตร์ที  1.2  หน้า 5-6  โครงการที   3)

- โครงการจัดซือครุภัณฑ์ประจําห้องพยาบาล จํานวน 21,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด  30000 บีทียู
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ  จํานวน 2 เครือง สําหรับห้อง
สมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที 3.2 หน้า 5-80
โครงการที   39)

- โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตัง จํานวน 74,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
งบลงทุน รวม 625,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1  อัตรา เพือปฏิบัติงาน กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,900 บาท

เพือจ่ายเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  ในอัตราเงินเดือนละ 5,600  บาท จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

- ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน  ตังไว้  67,200
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม อัตราเดือนละ  5,600  บาท  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  5  อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,905,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,590,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,590,200 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,142,400 บาท

แผนงานสาธารณสุข

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัด
สพป. / สช.  ตังไว้ 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด สพป.และ สช. โครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ดังนี
1. โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ  จํานวน  35,000  บาท
2. โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ   จํานวน  35,000  บาท
3. โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก    จํานวน  35,000  บาท
4. โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ      จํานวน  35,000  บาท
5. โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ จํานวน  35,000  บาท
6. โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา  จํานวน  35,000  บาท
7. โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่        จํานวน  35,000  บาท
8. โรงเรียนบ้านเกิง                  จํานวน  35,000  บาท
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 )  ตามยุทธศาสตร์ที 4.1
หน้า  5-98 โครงการที 39)
- โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจําปี
2558  ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5) โครงการอบรม
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจําปี 2558(จากแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 )  ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5-100
โครงการที 48)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่งๆ ละ 200,000 บาท ตามหนังสือ
สังการ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที 9 กรกฎาคม 2557
(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน) (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1
หน้าที 5-98 โครงการที 40)

-โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ
เช่น  วัสดุต่างๆ  หรือรายจ่ายอืนๆ  ทีอยู่ในประเภทนีเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของ
พนักงานและลูกจ้าง    เช่น  ค่าลงทะเบียน    ค่าเบียเลียง   ค่าเช่าทีพัก
ค่าพาหนะค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา
ค่าจ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจ
ทีเกียวข้องกับกองสาธารณสุขฯ
- โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ  ตังไว้
79,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงาน     อาคารกอง
สาธารณสุขชันบน-ล่าง    รวมถึงห้องสุขา ทังหมดในอาคาร  รวมพืนที
ประมาณ  560  ตร.ม. ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1 อัตรา
ยุทธศาสตร์ที  3.1  หน้าที  5-70  โครงการที  55

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 99,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 179,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและ
เร่งด่วน  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์
พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ
เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว  เงินรางวัล

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 512,200 บาท

- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ  ตังไว้
59,400  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขฯ พร้อมทังเงินทีได้รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบ
แทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป  จํานวน (3% - 5%)  ของ
อัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงาน
จ้าง ตามภารกิจ    3   อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 302,400 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบผสมผสาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (หนองแวงไร่) ฯลฯ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึก   ผ้าหมึกพิมพ์   แผ่น
ดิสท์   จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์  หรือแถบพิมพ์  และ
อืนๆ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้างภาพขยายภาพ    ผ้าริมเขียว   โปสเตอร์  โฟม  ม้วน
วีดีโอ  ม้วนเทปเอกสาร  สิงพิมพ์ พู่กันและสี    ฟิล์มสไลด์    แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ    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   ตลับ
ลูกปืน    นํามัน  เบรก  เบาะรถ หัวเทียน  ไขควง   นอตและสกรู
กระจกมองข้างรถยนต์  รถจักรยานยนต์  กันชนรถยนต์  ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย  ไส้กรองอากาศ ไส้กรองนํามันเครือง ไส้กรอง
เบนซิน  ไส้กรองโซล่า และอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ สําหรับซ่อมแซม
ยานพาหนะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น
สายไฟฟ้า  โคมไฟ  หลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า   ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนต์     เบรกเกอร์     มูฟวิงคอยส์     คอนเดนเซอร์  หลอด
วิทยุ  ทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด   สายอากาศ   ลําโพง
ไฟฉาย  ถ่านวิทยุสือสาร   อุปกรณ์ ไฟฟ้าต่าง ๆ และวัสดุไฟฟ้าอืน ๆ
ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ปากกา  กระดาษเอสี  แฟ้ม  เอกสาร  ดินสอ
ยางลบ  นํายาลบคําผิด  ลวดเสียบ คลิบดํา  กรรไกร  ใบมีดคัตเตอร์
กาวหลอด  ผ้าหมึกพิมพ์ดีด  กระดาษคาร์บอน  ตรายาง  ซอง  ลวดเย็บ
กระดาษ   กระดานไวท์บอร์ด     นําดืม    สมุด      มีดคัตเตอร์
กระดาษไข    กระดาษกาวสองหน้า  ค่าถ่ายเอกสาร เครืองคํานวณเลข
มู่ลี  ม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน  แผงกันห้อง เครือง
เขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและ
เร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์
พยาบาล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ  ตังไว้
41,400  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขฯ  พร้อมทังเงินทีได้รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบ
แทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป  จํานวน (3% - 5%)  ของ
อัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงาน
จ้าง ตามภารกิจ  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 195,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 114,570 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 351,170 บาท
งบบุคลากร รวม 351,170 บาท
งานโรงพยาบาล รวม 1,031,170 บาท

- โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์  ตังไว้  20,000  บาท
เพืออุดหนุนเงินให้แก่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชือ HIV ของอําเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือด่วนทีสุดที ขก
0218/1252  ลงวันที  27 พฤษภาคม  2557 (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2559)ยุทศาสตร์ที 1.2     หน้าที 5-7 โครงการที 8)
- โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพือนมนุษย์  ตังไว้
20,000  บาท
เพืออุดหนุนในกิจกรรมบริจาคโลหิตของอําเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือ
ด่วนทีสุดที ขก 0218 / 1518  ลงวันที 25 มิถุนายน  2557 (จากแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที 1.2 หน้าที 5-7
โครงการที 7)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาอาคารกองสาธารณสุขฯ    และศูนย์เรียนรู้การ
จัดการขยะแบบผสมผสานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (หนองแวงไร่)ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงห้องประชุมไผ่ทองเป็นศูนย์ผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  โดยทําการปรับปรุงทางลาดขนาดกว้าง 1.2
เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมราวแสตนเลส  และปรับปรุงสุขภัณฑ์ภาย
ในห้องนําและติดตังราวแสตนเลสสําหรับผู้สูงอายุ พร้อมติดตังป้ายศูนย์
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  (รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด) (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3.2
หน้าที 5-84  โครงการที 62)

-โครงการปรับปรุงห้องประชุมไผ่ทองเป็นศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 50,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  ทรายอะเบท  นํายาเคมี
พ่นกําจัดแมลงวัน / ยุง  สารหรือนํายากําจัดกลิน  นํายาตรวจสารเสพ
ติดในปัสสาวะ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ
เช่น  วัสดุต่างๆ  หรือรายจ่ายอืนๆ  ทีอยู่ในประเภทนีเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ โดยมีค่าใช้จ่าย  ดังนี ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง  ค่า
ของทีระลึก  ค่าพิธีการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุ ประกอบการฝึกอบรม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าถ่ายเอกสารสิงพิมพ์  คู่มือ อสม. ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุเครือง
แต่งกาย ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในการทัศนศึกษาดูงานและการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการ   (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า 5-101 โครงการ 51)

-  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และทัศนศึกษา
ดูงาน

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้าง
เหมาทําเนียบ (อสม.) ค่าจัดทําทําเนียบผู้สูงอายุและค่าจัดทําทําเนียบ
อาสาสมัครอืนๆ  ค่ารับวารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ   ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ   ทีเกียวกับภารกิจกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของพนักงานและ
ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและ
เร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ
เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว เงินรางวัล

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 231,500 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ตังไว้  9,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขัน
สูงสุดของอันดับ จํานวน 1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 9,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 166,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 234,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 410,300 บาท
งบบุคลากร รวม 410,300 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 641,800 บาท

- โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  ตังไว้
390,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของอาสาสัครสาธารณสุข
(อสม.) ในแต่ละชุมชน  ทัง  26  ชุมชน   ชุมชนละ   15,000   บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี   ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าอาหาร   อาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าพิธีการ   ค่าตกแต่งขบวนรณรงค์   ค่าเช่าสถานที   เวที
เครืองเสียงดนตรี   ค่าเงินรางวัลสําหรับการประกวดกิจกรรม  ค่าจัดทํา
เอกสาร  คู่มือ เกียรติบัตร  โล่รางวัล ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธสาสตร์ 1.2 หน้า 5-7
โครงการที 6)
- โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธาณสุข (อสม.) เทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ตังไว้  80,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
และการเผยแพร่ผลงาน อสม. ดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร   ค่าอาหาร   อาหารว่าง   เครืองดืม   ค่าพิธีการ   ค่าตกแต่ง
ขบวนรณรงค์ ค่าเช่าสถานที  เวที  เครืองเสียงดนตรี   ค่าเงินรางวัล
สําหรับการประกวดกิจกรรม   ค่าจัดทําเอกสาร   คู่มือ   เกียรติบัตร โล่
รางวัล   ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรมต่างๆ   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. 2558-2560) ยุทธสาสตร์ 4.1 หน้า 5-100 โครงการที 49)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 470,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 470,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 470,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 3/9/2557  09:07:12 หน้า : 66/105

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ
เช่น  วัสดุต่างๆ  หรือรายจ่ายอืนๆ  ทีอยู่ในประเภทนีเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  แก่ผู้ประกอบการ  สถานประกอบ
การ  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  สําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
4.2 หน้า 5-103 โครงการที 1)

- โครงการสถานประกอบการสะอาดปลอดภัย  อนามัยสิงแวดล้อมดี จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร แผง
ลอย โรงอาหาร ในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
อบรม ค่าทําสือประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ค่าจัดซือชุดทดสอบความปลอดภัยด้านอาหาร
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 1.2 หน้า 5-9 โครงการที
13)

- โครงการบ้านไผ่  เมืองอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าตอบแทน วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าจัดซือชุดทดสอบด้าน
เครืองสําอางค์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ในการดําเนินโครงการฯ
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า 5-
101 โครงการที 51)

- โครงการชาวบ้านไผ่ปลอดภัยบริโภค (ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ) จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้   กลุ่มผู้ประกอบการ   และ
ประชาชนผู้บริโภค   โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าตอบแทนวิทยากร     ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม   ค่าวัสดุสํานักงาน   ค่าจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดซือชุดทดสอบนํามันทอดซํา   ค่า
จัดซือนํามันทอดซํา   ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าถ่าย
เอกสารสิงพิมพ์   และค่าใช้จ่ายอืนๆ   ทีจําเป็นฯลฯ  (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 1.2 หน้า 5-8 โครงการที
11)

-  โครงการรณรงค์ลดการใช้นํามันทอดซํา จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ทําอุปกรณ์สิงของ
ต่างๆ    และค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพนําเสีย  และจ้างเหมาบริการ
ในภารกิจทีเกียวข้องกับกองสาธารณสุขฯ  ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ของพนักงานและลูกจ้างที
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,500 บาท
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- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ  ตังไว้
80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขฯ พร้อมทังเงินทีได้รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบ
แทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป  จํานวน (3% - 5%)  ของ
อัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงาน
จ้าง ตามภารกิจ    1   อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 104,100 บาท

เพือจ่ายเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตามระเบียบฯ
อัตราเดือนละ   3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ตังไว้  18,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนทีสุด  ที    มท
0819.2/5103 ลงวันที  24  กุมภาพันธ์  2549  ได้ส่งประกาศ ก.ท.จ.
ขอนแก่น  เรือง  กําหนดให้พนักงานเทศบาลได้รับ เงินเพิมสําหรับ
ตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 343,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 587,300 บาท
งบบุคลากร รวม 587,300 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,392,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น   ผ้าปิดปาก  ผ้าปิดจมูก  ถุงมือ
ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายภาพ  แผ่นพับ  โปสเตอร์  ป้ายไวนิลด์  ฟิว
เจอร์บอร์ด  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  ชุดทดสอบสาร
ปนเปือน  ชุดทดสอบนํามันทอดซํา และชุดทดสอบเครืองสําอาง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน  นํามัน
ดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจารบี  นํากลัน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก  ยางใน  แบตเตอรี   สายไมล์   เพลา  ตลับลูก
ปืน  นํามัน  เบรก  เบาะรถ  หัวเทียน ไขควง   นอตและสกรูกระจกมอง
ข้างรถยนต์   รถจักรยานยนต์   กันชนรถยนต์   ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย ไส้กรองอากาศ  ไส้กรองนํามันเครือง  ไส้กรองเบนซิน  ไส้กรอง
โซล่า  และอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ สําหรับซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 4,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ
เช่น  วัสดุต่างๆ  หรือรายจ่ายอืนๆ  ทีอยู่ในประเภทนีเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ (จากแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 1.2 หน้าที 5-8 โครงการที
10)

- โครงการ I  SEE  YOU จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   ค่าอาหารว่างเครืองดืมค่าอาหาร   ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์   ค่าวัสดุสํานักงาน   ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในโครงการ
( จากแแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที 1.2
หน้า 58-8 โครงการที  9)

-   โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างแรง
งาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจทีเกียวข้อง
กับกองสาธารณสุขฯ
- โครงการจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครืองมือให้
ปราศจากเชือประจําศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตังไว้
79,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครืองมือ
เครืองใช้ให้ปราศจากเชือ  จํานวน  1 อัตรา(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้า 5-68 โครงการที 45)
- โครงการจ้างเหมาเวรยามดูแลศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ตังไว้  79,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวรยามดูแลศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  จํานวน  1 อัตรา (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 1.5 หน้า 5-26 โครงการที 18)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 208,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 328,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ของพนักงานและลูกจ้างที
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและ
เร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์
พยาบาล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 805,400 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   แผ่น
ดิสท์   จานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์  หรือแถบพิมพ์
และอืนๆ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรองเท้า เสือกัก ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดปาก ชุด
แต่งกายพ่นสารเคมี หน้ากาก ผ้าปิดจมูกอืน ๆ  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายภาพ  โปสเตอร์  แผ่นพับ  ฟิวเจอร์บอร์ด
ป้ายไวนิลด์  และอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร   เช่น   บัวรดนํา  ปุ๋ย   ใบมีด
พันธุ์พืช   และอืน ๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์การแพทย์  ยา - เวชภัณฑ์  ได้แก่
พาราเซลตามอล  ผงเกลือแร่  เบตาครีม ยาธาตุนําแดง  สําลี  ผ้าก๊อซ
เข็มฉีดยา  กระบอกฉีดยา  ผ้าพันแผล  และนํายาเคมีพ่นกําจัดแมลงวัน
สารหรือนํายา กําจัดกลิน  คลอรีน  โชดาไฟ   และนํายาตรวจสารเสพ
ติดในปัสสาวะ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  นํายาล้างจาน  ถังขยะ
กับดักหนู  ถังเปล่าบรรจุเคมี  ถุงดํา ผ้าเช็ดโต๊ะ    ผ้าปูโต๊ะ    นํายาล้าง
ห้องนํา    นํายาเช็ดกระจก    ไม้ถูพืน   ถ้วย    ชาม  ช้อน   ทีตักขยะ
ถังนํา ถังเปล่ายางแอสฟัสท์   กระติกนําร้อน    สบู่  กระดาษชําระ
กระติกนําแข็งฯ ลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น
สายไฟฟ้า  โคมไฟ  หลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า   ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนต์     เบรกเกอร์     มูฟวิงคอยส์     คอนเดนเซอร์  หลอด
วิทยุ  ทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด   สายอากาศ   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  ใบมีดคัต
เตอร์  กาวหลอด  ผ้าหมึกพิมพ์ดีด  กระดาษคาร์บอน  ตรายาง  ซอง
ลวดเย็บกระดาษ   กระดานไวท์บอร์ด     นําดืม    สมุด      มีดคัตเตอร์
กระดาษไข    กระดาษกาวสองหน้า  ค่าถ่ายเอกสาร เครืองคํานวณเลข
มู่ลี  ม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน  แผงกันห้อง เครือง
เขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 277,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําและปรับปรุงเงินค่าจ้างลูกจ้างทีปฏิบัติงาน
กองช่าง  รวม  14  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,470,600 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ตังไว้  16,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล  ในกรณีเงินเดือน
ถึงขันสูงสุดของอันดับ  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 16,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  รวม  4
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 803,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,290,000 บาท
งบบุคลากร รวม 4,290,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 10,257,600 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทัง
26  ชุมชน  ในเขตเทศบาล  เช่น  เสือกันหนาว ผ้าห่ม  ถุงมือ  ถุงมือ
ถุงเท้า หมวก  ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 1.2 หน้าที 5-7 โครงการที 5 )

- โครงการสงเคราะห์เครืองกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน  ยากจน และด้อยโอกาส ภัยจากภัยธรรมชาติ
อุบัติเหตุ  /  เหตุฉุกเฉิน      เป็นเงินช่วยเหลือและหรือจัดซือเครือง
อุปโภคบริโภค  เพือออกเยียม   ผู้ประสบภัย  ผู้เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส
และผ้าห่มกันหนาวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบืองต้น(จาก
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4.4  หน้าที 5-
134 โครงการที 2)

- โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือด
ร้อนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าสถานที ค่าสถานที  ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่ม  ค่าป้าย  ค่าจัดซือเครืองอุปโภค-บริโภค ใน
การออกเยียมประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ (จากพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-
2560) ตามยุทธศาสตร์ที 4.4 หน้าที  5-135 โครงการที 3)

- โครงการวิถีไทย ห่วงใยคุณภาพชีวิตคนบ้านไผ่ จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการอบรม  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าพิธีเปิด-ปิด   ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม    ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าใช้อืนทีจําเป็นและเกียว
ข้องกับโครงการ ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที  2.2 หน้าที  5-52 โครงการที 9)

-  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์  ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น   หลอดไฟ  สายไฟฟ้า
เทปพันสาย  ฟิวส์  กิงโคม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 3,894,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ
เช่นวัสดุต่าง ๆ หรือรายจ่ายอืน ๆ ทีอยู่ในประเภทนี เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 470,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง
ๆ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรง
งานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการ
ดําเนินการทางคดีความของเทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการรังวัดชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน
หรือ รายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํา
สิงของต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  เช่น ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ตามถนน  ซอย  ซ่อมแซมถนนทีชํารุด

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 633,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,103,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจํา
ทีปฏิบัติงาน  กองช่างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานและลูกจ้างที มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามคําสังของ
เทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,157,600 บาท

- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ  ตังไว้
169,400  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ
จํานวน 6 อัตรา และพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา รวม  7  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 169,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองช่าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1
อัตรา  รวม  7 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 711,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ตังไว้  118,700  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึง
ขันสูงสุดของอันดับ  จํานวน  11  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 118,700 บาท
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- ค่าขยายเขตไฟฟ้า  ตังไว้  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล  ตามทีการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่ แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐ
หรือเป็นการอุดหนุนเพือดําเนินการอืนๆ
- ค่าขยายเขตประปา  ตังไว้  150,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล  ตามทีการประปา
ส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่  แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐหรือ
เป็นการอุดหนุนเพือดําเนินการอืนๆ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 450,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท

เพือจัดซือเต้นท์ทรงโค้ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร โครงสร้าง
เหล็กอาบสังกะสี หลังคาผ้าใบ จํานวน 30 หลัง (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้าที 5-67 โครงการที 37)

-โครงการจัดซือเต้นท์ จํานวน 360,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 360,000 บาท
งบลงทุน รวม 360,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ   เช่น  มิเตอร์นํา   ฯลฯ
วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง  หรืออุปกรณ์ทีใช้บรรทุกรถนํา
เช่น ท่อดูด  หัวฉีด  สายส่งนําดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก อุปกรณ์เครือง
ดับเพลิง  ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  รองเท้า ถุงเท้า  เข็มขัด
หมวก  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  จาระบี
ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน แม่แรง บล็อก ไขควง
กุญแจปากตายกุญแจเลือน หัวเทียนและสัญญาณไฟฉุกเฉิน และอืน ๆ
ทีใช้กับเครืองจักรกล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างเพือนํามาดําเนินการก่อสร้างหรือซ่อม
แซม  ถนน  ซอย  ทางเท้า  สะพาน  ท่อระบายนํา  เช่น  หิน ดิน  ทราย
ไม้  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  คอนกรีตผสม
เสร็จ  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 1,000,000 บาท
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- เงินเดือนพนักงาน (กองช่าง) ตังไว้ 248,300  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  รวม  2
อัตรา
- เงินเดือนพนักงาน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 317,700
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 566,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,641,200 บาท
งบบุคลากร รวม 4,641,200 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 14,202,960 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

เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง
ๆ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรง
งานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการ
ดําเนินการทางคดีความของเทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการรังวัดชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน
หรือ รายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํา
สิงของต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  เช่น  จ้างแรงงานบุคคล
ภายนอก ในการดูแลสวนสาธารณะ บริเวณเกาะกลางถนนเจนจบทิศ
วงเวียนนําพุและสวนหย่อมหน้าสถานีรถไฟและ สวนสาธารณะต่าง ๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,663,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,663,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,788,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  รวม  1
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 326,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 326,400 บาท
งบบุคลากร รวม 326,400 บาท
งานสวนสาธารณะ รวม 2,114,600 บาท
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- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง)  ตังไว้
40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกาารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานและลูกจ้างที มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามคําสังของ
เทศบาล
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)  ตังไว้  184,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และ  ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็น
และเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 224,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 264,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,873,200 บาท

- เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง (กองช่าง)  ตังไว้  35,400  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ  1
อัตรา
- เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตัง
ไว้  299,600  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 335,000 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองช่าง)  ตังไว้  75,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองช่าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  รวม  1 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้
591,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขฯ พร้อมทังเงินทีได้รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบ
แทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างทีมีผลการปฏิบัติงาน ทีมีระดับดีขึนไป  จํานวน (3% - 5%)  ของ
อัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงาน
จ้าง ตามภารกิจ    2  อัตรา  และพนักงานจ้างทัวไป  6   อัตรา  รวม  8
อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 666,600 บาท

- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับลูกจ้างประจําตามระเบียบฯ  (กอง
ช่าง) ตังไว้  5,100  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา  รวม 1
อัตรา
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้
56,500  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ในกรณีเงินเดือนถึง
ขันสูงสุดของอันดับ จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 61,600 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (กองช่าง) ตังไว้ 555,600  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําและปรับปรุงเงินค่าจ้างลูกจ้างทีปฏิบัติงาน
กองช่าง  รวม  3  อัตรา
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้
2,456,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน  ค่า
จ้างลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ จํานวน  15  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,012,000 บาท
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- โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน  (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)  ตังไว้  50,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและจัด
กิจกรรมการคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายในชุมชนมีค่าใช้จ่ายดังนี
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้ารับ
การอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน ค่าภาชนะรองรับ/เก็บ
รวบรวมขยะอันตรายแต่ละประเภท ค่าเอกสาร/คู่มือ สือประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุรับแลกขยะอันตรายและค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็นตามโครงการ
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 1.8 หน้า 5-
35 โครงการที 17)

- โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- โครงการขยะเงินขยะทอง  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้
20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ มีค่า
ใช้จ่ายดังนี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่ากิจกรรมการอบรม
ให้ความรู้ในการลดคัดแยกและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
มีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าเอกสารคู่มือ สือประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ สํานักงานและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 1.8  หน้า 5-
36  โครงการที 19)

- โครงการขยะเงินขยะทอง จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (กองช่าง)  ตังไว้  158,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง
ๆ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่ม หนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรง
งานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการ
ดําเนินการทางคดีความของเทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการรังวัดชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน
หรือรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิง
ของต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม เช่น จ้างแรงงานบุคคลภาย
นอกดูแลบริเวณสถานทีกําจัดขยะมูลฝอย  และสิงปฎิกูลของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่    ฯลฯ
- รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตัง
ไว้  5,300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่ารับ
วารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา
ค่าจ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจ
ทีเกียวข้องกับกองสาธารณสุขฯ  เช่น  กวาดถนนทางเท้า  ทําความ
สะอาดตลาดสด  และค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,458,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,088,400 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้
40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
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- โครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้
20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดตังธนาคารขยะ
ความรู้เกียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดอบรม ค่าเอกสาร คู่มือ สือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดตัง
ธนาคารขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร สือประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น สําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
2.2 หน้า 5-54 โครงการที 17)

- โครงการธนาคารขยะ จํานวน 20,000 บาท

- โครงการถนนสวยสะอาด  ภูมิทัศน์งดงาน  (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)  ตังไว้  20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มีค่า
ใช้จ่ายดังนี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมค่ากิจกรรมการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน กิจกรรมการปลูกจิตสํานึกในการรักษ์สิง
แวดล้อม ค่าเอกสาร/คู่มือ สือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมฯ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการรักษ์สิงแวดล้อม
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับการดําเนินตามโครงการ (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 1.8 หน้า 5-35
โครงการที 18)

- โครงการถนนสวยสะอาด  ภูมิทัศน์งดงาม จํานวน 20,000 บาท

- โครงการเด็กไทยมีวินัยใส่ใจสิงแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)  ตังไว้  30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับการรักษาสิงแวด
ล้อม และความสะอาด การให้ความรู้เกียวกับบทบาทหน้าทีของ
ประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง มีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
งาน ค่าเอกสาร คู่มือ สือประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุสํานักงาน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 1.1  หน้า 5-4  โครงการที 4)

- โครงการเด็กไทยมีวินัยใส่ใจสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

- โครงการจัดการสิงแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้  50,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมและสนับสนุน
การดําเนินงานของกลุ่มแกนนําชุมชน มีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจ้าง
เหมารถยนต์ ค่าของทีระลึก ค่าเอกสาร / สิงพิมพ์  สือประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานกลุ่มแกนนํา และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นสําหรับการดําเนินงานตามโครงการฯ    (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2.2  หน้า 5-53
โครงการที 15)

- โครงการจัดการสิงแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม จํานวน 50,000 บาท
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- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง)  ตังไว้  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ
เช่นวัสดุต่าง ๆ หรือรายจ่ายอืน ๆ ทีอยู่ในประเภทนี เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้
200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ
เช่น  วัสดุต่างๆ  หรือรายจ่ายอืนๆ  ทีอยู่ในประเภทนีเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

- โครงการอบรมกฎหมายด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)  ตังไว้  20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น ในการดําเนินโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 2.3  หน้า 5-56  โครงการที 2)

- โครงการอบรมกฎหมายด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

- โครงการหน้าบ้าน  น่ามอง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้
50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดใน
เขตเทศบาล การจัดประกวดหน้าบ้าน น่ามอง ประกวดถนนสายหลัก
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมในการจัดอบรม
ค่าถ่ายเอกสาร สือประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจประเมิน เงินสนับสนุนการดําเนินงาน ค่าของขวัญ โล่
รางวัล/เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการฯ (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2.2  หน้า 5-54
โครงการที 16)

- โครงการหน้าบ้าน  น่ามอง จํานวน 50,000 บาท

- โครงการเสริมสร้างสังคมรีไซเคิลมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะ (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้  20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน  และจัดกิจกรรม  ขยายแนว
ความคิด ลด คัดแยกและนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  โดยมีค่าใช้
จ่ายดังนี  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ถ่ายเอกสาร  คู่มือสือประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  สําหรับการดําเนิน
ตามโครงการฯ ฯลฯ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 1.8 หน้า 5-34 โครงการที 16)

- โครงการเสริมสร้างสังคมรีไซเคิลมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 20,000 บาท

- โครงการส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อมเมือง  (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)  ตังไว้  50,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารสิงพิมพ์ ค่ารณรงค์เกียวกับ
การอนุรักษ์สิงแวดล้อม  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ในการดําเนิน
โครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
1.8  หน้า 5.36  โครงการที 20)

- โครงการส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อมเมือง จํานวน 50,000 บาท
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- วัสดุเครืองแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้
100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  เสือกัก      ถุงมือ    รองเท้า
บู๊ท    ผ้าปิดปาก   ชุดแต่งกายพ่นสารเคมี ค่าเสือแขนยาว  หน้ากาก ผ้า
ปิดจมูกอืน ๆ  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง)  ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาฆ่าเชือโรคสําหรับบาดแผลต่าง ๆ นํายาเคมี
พ่นกําจัดแมลงวัน สารหรือนํายาดับกลิน ครอรีน โซดาไฟ ฯลฯ
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ตังไว้  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  สาร
หรือนํายากําจัดกลิน   คลอรีน   โชดาไฟ  อีเอ็ม  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท

- 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

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)  ตังไว้  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน แม่แรง บล็อก ไขควง
กุญแจปากตายกุญแจเลือน หัวเทียนและสัญญาณไฟฉุกเฉิน และอืน ๆ
ทีใช้กับเครืองจักรกล
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้
200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก   ยางใน   แบตเตอรี     สายไมล์   เพลา   ตลับ
ลูกปืน    นํามัน  เบรก  เบาะรถ หัวเทียน  ไขควง   นอตและสกรู
กระจกมองข้างรถยนต์  รถจักรยานยนต์  กันชนรถยนต์  ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย  ไส้กรองอากาศ ไส้กรองนํามันเครือง ไส้กรอง
เบนซิน  ไส้กรองโซล่า และอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ สําหรับซ่อมแซม
ยานพาหนะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 300,000 บาท

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 260,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,520,000 บาท
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- เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ตังไว้  11,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึง
ขันสูงสุดของอันดับ  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 11,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําและปรับปรุงเงินค่าจ้างลูกจ้างทีปฏิบัติงาน
กองช่าง  รวม  2  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 367,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,100 บาท
งบบุคลากร รวม 379,100 บาท
งานบําบัดนําเสีย รวม 6,528,120 บาท

- สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิง
แวดล้อมและเพิมรายได้ให้กับชุมชน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ตังไว้  298,560  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฯ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนจาก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย การปัดกวาดถนนสายหลัก
ในชุมชน  การเก็บขนขยะมูลฝอย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 1.8 หน้า 5-37
โครงการที 21)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 298,560 บาท
เงินอุดหนุน รวม 298,560 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 298,560 บาท

-ซ่อมแซมถังขอเกียวรถเก็บขนขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขฯ) ตังไว้
150,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมรถเก็บขนขยะมูลฝอย  หมายเลขทะเบียน
83-0493 ขอนแก่น ซ่อมปะผุถังขอเกียว จํานวน 2 ถัง เปลียนคาน  ซึง
มีสภาพผุพัง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้าที 5-70 โครงการที 51)
-ปะผุรถขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 82-8362  ขอนแก่น(กอง
สาธารณสุขฯ)ตังไว้ 160,000  บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปะผุรถขยะอัดท้าย  หมายเลขทะเบียน  82-
8362 ขอนแก่น  เปลียนบริเวณพืนในกระบะด้านหน้า  เปลียนถังรอง
รับนําขยะด้านหลัง  เปลียนพืนอัดขยะด้านท้ายพร้อมท่อวาวล์ปล่อยนํา
ขยะลงถังเก็บ  เปลียนตะแกรงดักขยะขาดพร้อมยางขอบข้างกันนําขาด
และเปลียนคานรับแท่นบีบอัดขยะท้ายชํารุด  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ตามยุทธศาสตร์ที  3.1
หน้าที  5-72  โครงการที  66)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 310,000 บาท

- จัดซือสายส่งนําดับเพลิงพร้อมหัวฉีด(กองสาธารณสุขฯ) ตังไว้
80,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงพร้อมหัวฉีดสีเหลือง
จํานวน  4 เส้น ขนาดกว้าง 2 นิว ความยาว 20 เมตร เป็นสายทีทนต่อ
การทําปฏิกิริยากับสารปิโตเลียมและสารเคมีได้ดีรวมทังทนต่อการเสียด
สี  เพือใช้ล้างตลาดสดทัง 4 แห่ง และถนนภายในเทศบาลเมืองบ้านไผ่
(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้าที  5
-69 โครงการที 49)

-โครงการจัดซือสายส่งนําดับเพลิงพร้อมหัวฉีด จํานวน 80,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าครุภัณฑ์ รวม 390,000 บาท
งบลงทุน รวม 390,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณในการดําเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบําบัดนําเสียชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที ทส 1008.3/ว 5958 ลงวันที 21 มิถุนายน 2555
เรือง แจ้งมติคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ  ครังที 2/2555 เรือง
แผนปฏิบัติการเพือการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และตามหนังสือที ขก 0013/8832
ลงวันที  2 เมษายน  2556  เรือง แจ้งการจัดสรรงบประมาณภายใต้
โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ  เพือการจัดการ
คุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัด คงเหลืองวดสุดท้ายทีเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ต้องสมทบงบประมาณทังสิน  5,980,620  บาท
โดยทําการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนําเสียชุมชน ประกอบด้วย
งานก่อสร้าง 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 โดยงวางท่อ ค.ส.ล.ชนิดปากระฆัง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือม
ระบบท่อ ความยาวท่อรวบรวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ  766.00
เมตร
   2.2 ถนนแสงทองประชาสรรค์ โดยวางท่อ ค.ส.ล.ชนิดปากระฆัง

-โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนําเสียชุมชน เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 5,980,620 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,980,620 บาท
งบลงทุน รวม 5,980,620 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง
ๆ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรง
งานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการ
ดําเนินการทางคดีความของเทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการรังวัดชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน
หรือ รายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํา
สิงของต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  เช่น  ซ่อมแซมถนนที
ชํารุด ซ่อมแซมถนนทีชํารุด  ขุดลอกท่อระบายนํา

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 158,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 158,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานและลูกจ้างที มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามคําสังของ
เทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 168,400 บาท
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- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน  ตังไว้ 67,200
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนในปีงบประมาณ  2558 จํานวน  7  อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,845,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,230,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,230,300 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,674,300 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือม
ระบบท่อ  ความยาวท่อรวบรวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ  925.00
เมตร
   2.3 ถนนมนตรี โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบท่อ  ความ
ยาวท่อรวบรวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ  415.00 เมตร
   2.4 ถนนแจ้งสนิทและถนนเจ้าเงาะ  โดยวางท่อ ค.ส.ล.ชนิดปาก
ระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และ
งานเชือมระบบท่อ  ความยาวท่อรวบรวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ
1,226.00 เมตร
   2.5 ถนนอุตรนคร โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60  เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบท่อ
ความยาวท่อรวบรวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ  289.00 เมตร
   2.6 ถนนเอียมประเสริฐและสุขาภิบาล 9 โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิด
ปากระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
และงานเชือมระบบท่อ ความยาวท่อรวบรวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ
416.00 เมตร
   2.7 ถนนเลียบทางรถไฟ โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบ
ท่อ  ความยาวท่อรวบรวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ  642.00 เมตร
   2.8 ถนนจันทร์ประสิทธิ  โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบ
ท่อ  ความยาวท่อรวบรวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ  401.00 เมตร
   2.9 ถนนเจนจบทิศ โดยวางท่อ ค.ส.ล. ชนิดปากระฆัง ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และงานเชือมระบบท่อ
ความยาวท่อรวบรวมนําเสียรวมบ่อพักประมาณ  475.00 เมตร
   2.10 ถนนประชุมธนสารและอินทรกนก  โดยวางท่อแรงดัน
HDPE.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.20 เมตร  และงานเชือมระบบท่อ
ความยาวท่อรวบรวมนําเสียประมาณ  487.00 เมตร
   2.11 ก่อสร้างท่อลอดเหลียม(BOX CULVERT)บริเวณถนน
ประชุมธนสาร  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร พร้อม
เชือมระบบท่อ และงานดาดรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. งานก่อสร้างอาคารชลศาสตร์  ประกอบด้วย
   3.1 ก่อสร้างจุดปล่อยนํา  OUT FALL
  3.2 ก่อสร้างบ่อดักนําเสีย
   3.3 ก่อสร้างสถานีสูบนําเสียถนนมนตรีและถนนประชุมธนสาร
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างฯ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4.3 หน้า 5-121 โครงการที 54)
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สาย
ไฟฟ้าโคมไฟ หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า ฟิวส์   สวิตซ์ไฟฟ้ าหลอดไฟฟ้า ขา
หลอดฟลูออเรสเซนต์  เบรกเกอร์  มูฟวิงคอยส์  คอนเดนเซอร์ หลอด
วิทยุทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ดสายอากาศ  ลําโพงไฟฉาย
อุปกรณ์เครืองเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถ่านวิทยุสือสาร   ถ่าย
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว  หมึกโรเนียว
กระดาษถ่ายเอกสาร   แฟ้มเอกสาร  กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ดินสอ
ปากกา  นํายาลบคําผิด  นํายาลบไข ลวดเสียบ  คลิบดํา  กรรไกร  ใบ
มีดคัตเตอร์  กาวหลอด  ผ้าหมึกพิมพ์ดีด  กระดาษคาร์บอน  ตรายาง
ลวดเย็บกระดาษ   แฟ้ม   กระดานไวท์บอร์ด    นําดืม  มีดคัตเตอร์
กระดาษไข ค่าจัดซือเครืองคิดเลข ค่านําดืม ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 184,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิดชอบทีชํารุด  เสีย
หายหรือเสือมสภาพ ไม่สามารถใช้การได้ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว หอกระจายข่าวของชุมชน ฯลฯ รวมถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร  เช่น  ค่า
เบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ  ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่า
ธรรมเนียมทางด่วน ค่าบริการจอดรถ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และรายจ่ายอืนทีจําเป็น ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล    และ
ลูกจ้างประจํา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน  ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ตามความจําเป็นเร่ง
ด่วน หรือในวันหยุุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 364,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 214,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ใน
อัตราเดือนละ 5,600  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
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เพือจัดซือรถจักรยานยนต์  จํานวน 1 คัน ขนาด  120 ซีซี  จัดซือตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)
ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้าที 5-42 โครงการที 19)

-โครงการจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 55,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เพือจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด 15 ลินชัก  จํานวน  3 ตู้   เนือง
จากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัด
ซือตามราคาท้องตลาด  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)
ตามยุทธศาสตร์ที 2.1 หน้าที 5-49 โครงการที 54)

-โครงการจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 25,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
งบลงทุน รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  ตลับผงหมึก   แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล     แผ่นวงจรอีเล็กทรอนิค หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์เครือง
อ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หมึกขาว – ดํา  และสี  สําหรับเครืองพิมพ์
ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เช่น  โปสเตอร์   โฟม   ม้วน
วีดีโอ  ม้วนเทป  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสีฟิล์ม     ฟิล์ม
สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์ ,วีดีโอเทป , แผ่นซีดี,
แผ่นดีวีดี)  ม้วนเทปเปล่า   ถ่านแฟลซ   ล้างอัดภาพขยายภาพ  ถ่านใส่
กล้องถ่ายรูป  สายชาร์ทกล้องถ่ายรูป  กระเป๋ากล้องถ่ายรูป  ล้างอัดภาพ
ขยายภาพ   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  ตลับลูก
ปืน  นํามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู  กันชนรถยนต์
กระจกมองข้างรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ไฟเลียว   กันชนรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  ไส้กรองอากาศ  ไส้กรองเบนซิน  ไส้
กรองโซล่า  และอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงานบ้านงานครัว     เช่น    แปรง   ไม้กวาด   ผ้า
ปูโต๊ะ   ถ้วย   ชาม   ช้อนส้อม  แก้วนํา  จานรองแก้ว  กระจกเงา  ถาด
กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง  นํายาล้างจาน  นํายาเช็ดกระจก  สเปร์
ยปรับอากาศ ไม้ถูพืน  ถังขยะ  ถังนํา เข่ง นํายาล้างห้องนํา ก้อนหอม
ดับกลิน  นําจืดทีซือมาจากเอกชน  นํายาถูพืน  บุ่งเต้า  สบู่  ขันนํา  ผง
ซักฟอก  กระดาษชําระ  กะละมัง  แปรงล้างห้องนํา  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
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เพือใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยียมและให้บริการชุมชนเคลือนที เพือจ่าย
เป็นค่าจัดเตรียมชุมชน   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและสิงพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ตามยุทธศาสตร์ที 2.1  หน้าที 5-41 โครงการที 18)

- โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพือใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจําเดือนของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  คณะกรรมการชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
กลุ่มเครือข่ายชุมชน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และประชาชนทัวไป  เป็นค่า
จัดประชุม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด–ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสถานที  ค่าตอบแทนวิทยาการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้องกับโครงการฯลฯ เพือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถินของตนเอง  (จากแผนพัฒนาสามปี (2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที  2.2 หน้าที5-51 โครงการทื 5 )

- โครงการจัดประชุมประจําเดือนองค์กรภาคประชาชน จํานวน 140,000 บาท

เพือใช้จ่ายในกิจกรรมการอนุรักษ์สิงแวดล้อม  ลดโลกร้อน  สามารถใช้
เป็นอาหารและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจและให้ดูแลร่วมกัน ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่   ทัง  3  เขต  เพือจ่ายเป็นค่าจัดประชุม  ค่าสถาน
ทีพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเบียเลียงค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้องกับโครงการ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ตามยุทธศาสตร์ที 1.3 หน้าที  5-14  โครงการที  5 )

-  โครงการอนุรักษ์สภาพสิงแวดล้อมแบบยังยืน  (ถนนกินได้) จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร สิงพิมพ์ต่างๆและค่าจ้าง
เหมาบริการ  ตังไว้  250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  นิตยสาร สิงพิมพ์ต่างๆ  และค่าจ้าง
เหมาบริการ  เช่น  หนังสือพิมพ์สําหรับบริการชุมชน  ทัง  26  ชุมชน
หนังสือระเบียบต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปก
หนังสือ  ค่าป้ายผ้า  ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ   และจ่าย
เป็นค่าแรงงานบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึง ตามภารกิจ
กองสวัสดิการสังคม
-โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  ตังไว้  200,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0893.1/ว 423  ลง
วันที  2  มีนาคม  2553 เรือง ขอความร่วมมือในการดําเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษา ให้
มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2553   เพือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับ
ความรู้พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาสู่ความยังยืนในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติทีดีต่อการทํางานมีพฤติกรรมที
สร้างสรรค์ของสังคม และมีรายได้ระหว่างเรียน  บรรเทาความเดือด
ร้อนในเบืองต้น(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์
ที 4.4 หน้าที 5-135 โครงการที 4 )

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,605,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,605,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,820,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่   เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ     และ
ศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม และเป็นเงินอุดหนุนในการต่อยอด
โครงการ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทีดําเนินการแล้วให้มีความเข้มแข็งมากยิง
ขึน  ประเมินผลหาความเป็นไปได้ของโครงการ  และให้การสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมทีมีแนวโน้มมันคง  เพือเป็นค่าจัดอบรม ค่าจัดประชุม
ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าพิธีการ    ค่า
สถานที    ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าถ่าย
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.
2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที  1.3  หน้า 5-13 โครงการที 3)

- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 150,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  บุคลากรเทศบาลและบุคคลผู้สนใจ  ค่าจัดอบรม ค่าลง
ทะเบียนอบรม  ค่าจัดประชุม  ค่าสถานที  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าพิธีเปิด-
ปิด  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม   ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ  (จากแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 1.3 หน้าที  5-15
โครงการที  8 )

- โครงการฝึกอบรมและสาธิตการผลิตนํามันไบโอดีเซลจากนํามันทอดซํา จํานวน 30,000 บาท

เพือใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรม ค่าทีพัก  ค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรม
ค่าสถานที  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด  ค่าพาหนะ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ทัศนศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างภาวะผู้นําให้ทุกกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าเบียเลียง ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ (จาก
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที 2.2   หน้าที
5-52 โครงการที  8 )

- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพือเสริมสร้าง
ภาวะผู้นํากลุ่มองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้จ่ายในกิจกรรมทําเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมลดรายจ่ายครัว
เรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์สาธิต
แหล่งการเรียนรู้ระดับชุมชนทางด้านการเกษตร ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่   ทัง  3  เขต   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน   ค่าจัดอบรม    ค่าจัด
ประชุม  ค่าใช้จ่ายในการดูงาน ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าสถานที พิธีเปิด-
ปิด    ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเบียเลียง ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียว
ข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 1.3 หน้าที 5-12 โครงการที 2)

- โครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 100,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการนัดพบแรงงาน  ให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพือจ่ายเป็นค่าจัดบูธ  ค่าจัดประชุม  ค่าจัด
อบรม  ค่าสถานที  ค่าวัสดุ อุปกรณ์   ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าพาหนะ  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ  (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.
ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที  1.3 หน้าที  5-14  โครงการที 7)

- โครงการนัดพบแรงงาน จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน  ให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ค่าเช่า
สถานที  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์การอบรม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่มเอกสาร
ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ
(จากแผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที 1.3
หน้าที  5-14 โครงการที  6 )

- โครงการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้นําชุมชน กรรมการชุมชน อาสา
สมัครสาธารณสุข  บุคคลทัวไป เกียวกับการสํารวจข้อมูลพืนฐาน เพือ
การพัฒนาเทศบาลในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยเป็นค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่าสถาน
ที   ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุเครืองเขียน ค่าวัสดุสําหรับบันทึกประมวล
ผลข้อมูล  และอุปกรณ์   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารสิงตีพิมพ์  ค่า
วัสดุเผยแพร่ ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การอบรม และจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล (จากแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ 2.2 หน้าที   5-50
โครงการ 4 )

- โครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานชุมชนเพือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสี
ชุมชน    คณะกรรมการชุมชน   อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน     พนักงาน
เทศบาล  และประชาชนทัวไป  ในเขตเทศบาลฯ   เป็นค่าสนับสนุนการ
แข่งขัน,  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน,  ค่าพิธีเปิด -  ปิด    การแข่ง
ขัน ค่ารางวัล  เงินรางวัล  ค่าอาหารและเครืองดืมระหว่างการแข่งขัน,
ค่าจัดประชุมเพือเตรียมการแข่งขัน,ค่าอาหารและเครืองดืม   ระหว่าง
การฝึกซ้อม  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าพาหนะในการฝึกแข่งขัน
ค่าชุดสํารองการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและ  เกียวข้องกับ
โครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557-2559)ยุทธศาสตร์ที
1.2 หน้าที 5-11 โครงการที 21 )

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเลือกตังประธานคณะกรรมการ
ชุมชน  ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในหน่วยเลือกตัง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัด
อบรม   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ตามยุทธศาสตร์ที  2.2  หน้าที 5-51
โครงการที 7 )

- โครงการเลือกตังประธานคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเรารักบ้านไผ่ การอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที  ค่า
จัดสถานที ค่าเวที  เครืองเสียง  เครืองเสียงประกวด  ค่าเงินรางวัล
ของรางวัลต่าง ๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ตาม
ยุทธศาสตร์ที  4.4 หน้าที 5-134 โครงการที  1)

- โครงการเรารักบ้านไผ่ จํานวน 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกติกาการแข่งขันฟุตบอลให้แก่
เยาวชนและประชาชน  เช่น    ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์    ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์   ค่าใบประกาศนียบัตร   ค่าอาหาร  อาหาร
ว่าง  เครืองดืม    ค่าตอบแทน  วิทยากร   ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าเบียเลียงผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าป้ายชือ  และอืน ๆ  (จากแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5-92
โครงการที 9)

-  โครงการอบรมกติกาการแข่งขันฟุตบอล จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 505,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี(บุญคุ้ม)
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณีท้องถินของ
ชุมชนทัง  43 ชุมชน ๆ ละ  5,000 บาท (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์  2.2 หน้าที  5-53 โครงการที 12)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 215,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็ก เป็นค่าจัดประชุม ค่าอบรม ค่าวัสดุ– อุปกรณ์ ค่าเวทีพิธีเปิด – ปิด
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเงินรางวัล  ของรางวัล    ค่า
จัดทําใบประกาศเกียรติคุณ  โล่ห์รางวัล  ค่าขบวนแห่ ค่าเช่าเครืองเสียง
ค่าตอบแทนวิทยากร   เงินสนับสนุนวงดุริยางค์   จ้างวงดนตรี ค่าตอบ
แทนกรรมการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นกับโครงการเพือรณรงค์
สร้างความตระหนักในสังคม ให้ร่วมกันป้องกันฯ  และยุติความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็ก  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ 1.5 หน้าที 5-26 โครงการ 17 )

- โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาของชุมชนและการ
ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี

จํานวน 5,000 บาท

เพือใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ เพือเป็นค่าใช้จ่าย จัดประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถานทีค่าวัสดุ-
อุปกรณ์   ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเบียเลียงออกสํารวจโค ค่าเบียเลียง
ประชุม  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการฯ จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)ตามยุทธศาสตร์ที 1.3  หน้าที  5-12
โครงการที  1 )

- โครงการอบรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้
เข้มแข็ง  โดยให้ทุกชุมชนมีแผนชุมชน  เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรม   ค่า
เช่าสถานที  ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่ม
เอกสาร  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
โครงการ  (จากแผนพัฒนาสามปี      (พ.ศ. 2558-2560) ตาม
ยุทธศาสตร์ที  2.2  หน้าที 5-51 โครงการที 6 )

- โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน สําหรับ
เยาวชนและประชาชน   เช่น ค่าพิธีการ  ดอกไม้  ธูปเทียน  ค่าจัดสถาน
ที   ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ค่าวัสดุจัดทํา
สนาม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าอาหาร  เครืองดืม  นําดืม  นําแข็ง   ค่า
เกียรติบัตร  ค่าของรางวัล  ค่าเหรียญรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา  และอืน ๆ ( จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า  5-93
โครงการที  11)

- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา   เช่น   ค่าพิธีการ    ค่าจัด
สถานที   ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์ กีฬา ค่าอาหารทําการนอก เวลา  ค่าวัสดุ
จัดทําสนาม ค่าเช่าและเตรียมสนาม  ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่า
เงินรางวัล ค่าของรางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการ ตัดสิน ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าเครืองดืม  นําดืม  นําแข็ง  ค่าชุดนักกีฬาสํารอง   ค่าอาหาร
สําหรับ นักกีฬาและเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขัน และอืน ๆ ( จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า  5-92
โครงการที 7 )

- โครงการแข่งขันกีฬาเพือเยาวชนและประชาชน  (บุญกุ้มข้าวใหญ่) จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบียเลียงนักกีฬา  ผู้ฝึกสอน  ค่าชุดนัก
กีฬา   ค่าอาหาร   ค่าพาหนะ   ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุกีฬา  ค่าเช่าทีพัก
ค่านํามันเชือเพลง และอืน ๆ ( จากแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ 2558-
2560 ) ตามยุทธศาสตร์ ที 4.1 หน้า  5-92 โครงการที 6)

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับภาค
ระดับประเทศ

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถม
ศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   เช่น  ค่าพิธีการ
ดอกไม้  ธูปเทียน  ค่าจัดสถานที   ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา  ค่าวัสดุจัดทําสนาม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าอาหาร
เครืองดืม  นําดืม  นําแข็ง   ค่าเกียรติบัตร  ค่าของรางวัล  ค่าเหรียญ
รางวัล  ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กีฬา  และอืน ๆ ( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า  5-92 โครงการที  10)

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ  สําหรับ อบต.
จํานวน 9 แห่ง เทศบาล จํานวน 2 แห่ง และประชาชน ในเขตอําเภอ
บ้านไผ่ เช่น ค่าพิธีการ  ดอกไม้ ธูป  เทียน  ค่าจัดสถานที   ค่าวัสดุ  ค่า
อุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ค่าวัสดุจัดทําสนาม    ค่าเช่า
เครืองเสียง  ค่าอาหาร  เครืองดืม  นําดืม  นําแข็ง   ค่าเกียรติบัตร  ค่า
ของรางวัล  ค่าเหรียญรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินแข่งขันกีฬา  และอืน ๆ ( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1   หน้า  5-99  โครงการที  46)

- โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบียเลียงนักกีฬา   ผู้ฝึกสอน   ค่าชุดนัก
กีฬา   ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ค่าพาหนะ   ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุ
กีฬา  ค่าเช่าทีพัก ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักกีฬาและเจ้าหน้าที ค่าใช้
จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา  และอืน ๆ  (จากแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที   4.1 หน้า  5-92 โครงการ
ที  5 )

- โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
สําหรับพนักงานเทศบาลฯ   เช่น    ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดทําสนาม
กีฬาประเภทต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา  ค่านําดืม  เครืองดืม และอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า  5-93 โครงการที 12)

- โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการพนักงานเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไทคัพฯ
เช่น ค่าเบียเลียงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่า
พาหนะ  ค่าอาหาร  เครืองดืม นําดืม นําแข็ง   ค่าเวชภัณฑ์  ค่าชุดนัก
กีฬา   (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- 2560) ตามยุทธศาสตร์ที
3.2  หน้า  5-93  โครงการที 15)

- โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถินแห่ง
ประเทศไทย

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิงมินิมาราธอน สําหรับเด็ก
เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าพิธีการ  ดอกไม้  ธูป  เทียน  ค่าจัด
สถานที   ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ค่าวัสดุ
จัดทําสนาม  ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเวที  ค่าอาหาร   ค่าเครืองดืม  นําดืม
นําแข็ง   ค่าเกียรติบัตร  ค่าของรางวัล  ค่าเหรียญรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และอืน ๆ ( จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1 หน้า  5-100 โครงการที
47)

- โครงการแข่งขันวิงมินิมาราธอน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  เช่น  ค่าพิธีการ  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าวัสดุจัดทํา
สนามและเตรียมสนาม  ค่าเกียรติบัตร  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล
ค่าของรางวัล  ค่าเหรียญรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่ง
ขันกีฬา  ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเครืองดืม  นําดืม  นําแข็ง ค่าชุดนักกีฬา
ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา และอืน ๆ
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2558  - 2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1
หน้า  5-93 โครงการที  14)

- โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ จํานวน 70,000 บาท
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- เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน  ตังไว้  160,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพืออนุรักษ์ประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน โดยอุดหนุนงานประเพณีต่าง ๆ ของ
ชุมชน ดังนี
1. ประเพณีบุญตะไลยักษ์บ้านหนองลุมพุก  จํานวน  60,000  บาท
2. ประเพณีบุญบังไฟบ้านเกิง  จํานวน  100,000  บาท
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1
หน้า  5-95 โครงการที  26)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอบ้าน ในการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงาน
เทศกาลไหมประเพณีผูกเสียว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
 - งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
จํานวน  20,000  บาท
 - งานบุญกุ้มข้าวใหญ่อําเภอบ้านไผ่  จํานวน  40,000  บาท
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1
หน้า  5-95 โครงการที  26)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครืองไทยทาน  ค่า
ปัจจัยถวายพระ  ค่าอาหารถวายพระ   ค่าดอกไม้ ธูป  เทียน  ค่าเครือง
ดืมสําหรับแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องในพิธีเปิด - ปิด และ
ในวันงาน ค่ามหรสพ และค่าเงินสนับสนุน ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล
สําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน   ค่าวัสดุ และหรือค่าจ้างตกแต่ง
สถานทีตกแต่งรถยนต์แสดง ในขบวนแห่ตลอดจนค่ารือถอน  ค่าวัสดุ
หรือค่าเช่า และหรือค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญของงานนัน
ๆ เช่น ค่าต้นเทียนในงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ค่าจัดพิมพ์หนังสือ
สวดมนต์  ค่ากระทงในงานประเพณีลอยกระทง     ค่าเช่าเต้นท์    ค่า
เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า   และเครืองเสียง  ค่าเช่าสถานทีจัดงาน  ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขันต่าง ๆ   (ทีไม่ใช่การแข่งขันกีฬา) ค่าใช้จ่าย
ระหว่างจัดงานเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่านําประปา ค่าใช้โทรศัพท์  และ
ค่าเช่าอุปกรณ์โทรศัพท์ตลอดระยะเวลาทีจัดงานนอกสถานที  ค่าแต่งตัว
สาวงามทีเข้าร่วมขบวนแห่และร่วมประกวดในงานประเพณี  และค่า
วัสดุอุปกรณ์เครืองเขียน  ค่าวัสดุก่อสร้างอืน ๆ  เช่น ตะปู  น๊อต  ไม้
ตามโครงการดังต่อไปนี
1. โครงการจัดวันปีใหม่  จํานวน  200,000 บาท
2. โครงการจัดงานวันสงกรานต์     จํานวน  600,000 บาท
3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง   จํานวน  600,000 บาท
4. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จํานวน  250,000 บาท
5. โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ จํานวน  100,000 บาท
( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที  4.12
หน้า  5-94  โครงการที  22)

-โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 1,750,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,750,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,750,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 2,370,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

- เงินค่าตอบรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน  ตังไว้  67,200  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  รวม  4
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,444,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,578,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,578,800 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,191,800 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม  เพืออนุรักษ์ประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถินของสภาวัฒนธรรม
 - สภาวัฒนธรรมอําเภอบ้านไผ่  จํานวน  10,000  บาท
( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1
หน้า  5-95  โครงการที 28)
 - เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ   จํานวน  210,000  บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้วัดในเขตเทศบาล  เป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพือทนุบํารุง และอนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานโบราณวัตถุ ศาสนสถานให้คงอยู่สืบต่อไป
1. วัดศรีบุญเรือง      จํานวน  50,000  บาท
2. วัดโพธิชัย           จํานวน  20,000  บาท
3. วัดป่าชัยวารินทร์   จํานวน  20,000  บาท
4. วัดนันทพิมพาราม  จํานวน  20,000  บาท
5. วัดโพธิศิริโสภณ    จํานวน  20,000  บาท
6. วัดเอียมไพบูลย์    จํานวน  20,000  บาท
7. วัดคุ้มจัดสรรค์      จํานวน  20,000  บาท
8. วัดป่าสนุนามัย      จํานวน  20,000  บาท
9. วัดจันทร์ประสิทธิ   จํานวน  20,000  บาท
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1
หน้า  5-95  โครงการที  27)
 - เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน  ตังไว้  180,000  บาท
1. งานประเพณีกินเจ (พุทธาณสมาคม) อําเภอบ้านไผ่  จํานวน
50,000  บาท
2. อุดหนุนวัดทีเทศบาลเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน  จํานวน  50,000  บาท
3. โครงการประเพณีสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
ของชาวอําเภอบ้านไผ่ (สมาคมปุงเถ่ากง-มา)จํานวน  50,000 บาท
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที  4.1
หน้า  5-96  โครงการที  29)
4. เงินอุดหนุนโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ถือศีลอด)  จํานวน
30,000  บาท
( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ) ตามยุทธศาสตร์ที  3.2
หน้า  5-102  โครงการที  54)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 400,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ  ไม้กวาด  แปรง  ผงซักฟอก  สบู่  นํายา
ดับกลิน  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และสิงพิมพ์  นํา
ดืม ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 123,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ
เช่นวัสดุต่าง ๆ หรือรายจ่ายอืน ๆ ทีอยู่ในประเภทนี เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เช่น
ค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียมอืน ๆให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีคําสังให้
ไปราชการ  ไปอบรม ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิน ในราชอาณาจักร

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  84,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง
ๆ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรง
งานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการ
ดําเนินการทางคดีความของเทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการรังวัดชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน
หรือ รายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํา
สิงของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาขนย้ายเครืองจักรกล ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม
- โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองช่าง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, ห้องประชุมเล็ก  ตังไว้  79,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร สํานัก
งานกองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศกิจฯ,ห้องประชุมเล็ก  จํานวน  1
อัตรา  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที  3.1
หน้า 5-64  โครงการที  24)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 164,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 224,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจํา
ทีปฏิบัติงาน  กองช่างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานและลูกจ้างที มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามคําสังของ
เทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 487,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารือถอนประตูม้วนเดิมหน้ากองช่างพร้อมจัด
ทําประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ระบบมือดึง ขนาดกว้าง 3.65 เมตร
ยาว 2.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด(จาก
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3.1 หน้าที 5-66
โครงการที 35)

โครงการจ้างเหมาติดตังประตูเหล็กม้วนเคลือบสี จํานวน 15,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 15,000 บาท

เพือจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตังพืนหรือชนิดแข
วนทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่ตํากว่า 30,000 บีที
ยู ราคาทีกําหนดเป็นราคารวมค่าติดตัง ต้องได้รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 ต้องเป็นเครืองทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน เป็นเครืองปรับอากาศ
ทีมีระบบฟอกอากาศ ทีสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถ
ถอดล้างทําความสะอาดได้ จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์(จากแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ที 3.1 โครงการที 36
หน้าที 5-67)

โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 3 เครือง จํานวน 111,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,000 บาท
งบลงทุน รวม 126,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  เช่น  วงเวียนนําพุ สวนสุขภาพ สถานีกําจัดขยะ
มูลฝอย ฯลฯ

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

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีเกียวกับคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  จาน
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 41,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  แผ่น
ป้าย  กระดาษเขียนโปรสเตอร์  แผ่นป้ายปิดประกาศ  พู่กัน และสี  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน แม่แรง บล็อก ไขควง
กุญแจปากตายกุญแจเลือน หัวเทียนและสัญญาณไฟฉุกเฉินและอืน ๆ
ทีใช้กับเครืองจักรกล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายนํา ค.
ส.ล. ซอยเชือมถนนโพธิชัยมิตรภาพ ซอย 1 ถนนโพธิชัยมิตรภาพ
ซอย 2 โดยเริมจากถนนโพธิชัยมิตรภาพ ซอย 1 ไปทางทิศตะวันออก
โดยทําการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ
2.00 เมตร ความยาวประมาณ  65.00 เมตร  หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า  130.00 ตารางเมตร พืนทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางกว้าง
ตามสภาพ พร้อมก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกว้างเฉลีย
0.30 เมตร ลึกเฉลีย  0.30-0.50 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. รวมความ
ยาวรางระบายนําทังสองข้างประมาณ   230.00  เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า 5-116
โครงการที  41)

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายนํา ค.ส.ล. ซอยเชือมถนน
โพธิชัยมิตรภาพ ซอย 1 ถนนโพธิชัยมิตรภาพ ซอย 2

จํานวน 402,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนสุขาภิบาล
2 (ด้านทิศตะวันตก -ซอยริมธาร) โดยเริมจากถนนสุขาภิบาล 2 ไปทาง
ทิศตะวันตก (ซอยตัน) โดยทําการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15
เมตร กว้าง 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 65.00 เมตร หรือพืนที ค.
ส.ล.ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร พืนทางเดิมบดอัดแน่นไหล่ทาง
ลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที เทศบาลกําหนด
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง
การพัฒนาที  4.3 หน้า 5-132 โครงการที 90)

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนสุขาภิบาล  2 (ด้านทิศตะวัน
ตก - ซอยริมธาร)

จํานวน 110,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยประปา 3 (ส่วน
แยก) โดยทําการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลีย
3.00  เมตร ยาวประมาณ  58.00  เมตร  หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า
174.00 ตารางเมตร   พืนทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางกว้างตามสภาพ
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า
5-122  โครงการที  59)

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประปา 3  (ส่วนแยก) (ชุมชน
ประปา)

จํานวน 98,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.โดยเริมจากถนนทอง
ประเสริฐ ซอย 13 ไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15
เมตร  กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ146.00 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า  584.00 ตารางเมตรพืนทีทางลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 4.3 หน้า 5 -117 โครงการที
43)

- โครงการก่อสร้าง ถนน ศ.ส.ล. ซอยแยกถนนทองประเสริฐ ซอย 13
ด้านทิศตะวันตก

จํานวน 354,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,652,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,652,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 7,652,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนเชือมถนน
แจ้งสนิทซอย 1 (ถนนเข้า สพป. ขอนแก่นเขต 2) โดยเริมจาก
โครงการเดิมจนถึงสุดเขตเทศบาล โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.
ส.ล.อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  เมตร  บ่อพัก ค.ส.ล.
ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.  ความยาวท่อรวมบ่อพัก
ประมาณ 35.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด
(จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง
การพัฒนาที  4.3 หน้า 5-128 โครงการที  79)

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

จํานวน 83,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยเสรี
มอเตอร์ โดยเริมจากถนนแจ้งสนิท  บ้านไผ่ - บรบือ ไปทางทิศใต้ ถึง
ลําห้วยทรายโดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรง ชัน 3
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ10.00
เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 265.00
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที  4.3
หน้า 5-131 โครงการที  89)

- โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร์ จํานวน 632,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยภู่กันทอง
โดยเริมจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศใต้ โดยทําการก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.
อัดแรง ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.
ทุกระยะ 10.00 เมตร  ความยาวท่อรวมบ่อพักทังสองข้างยาวประมาณ
238.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  (จาก
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 - 2560)  ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทาง
การพัฒนาที  4.3 หน้า 5 -107 โครงการที  12)

- โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยภู่กันทอง (ชุมชนเจ้าเงาะ) จํานวน 566,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.ซอยก้าวหน้า
พัฒนาโดยเริมจากซอยเชือมซอยประปา 1 - ซอยแก้วทรานีไป ทางทิศ
ตะวันออก โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํา  ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00
เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทังสองข้างยาว
ประมาณ 215.00 เมตร  รายละเอียดตามทีทางเทศบาลกําหนด  (จาก
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการ
พัฒนาที  4.3 หน้า 5-124 โครงการที  68)

- โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้าพัฒนา (ชุมชนเจ้า
เงาะ)

จํานวน 510,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล.โดยเริมจากซอย
ยิงยงบ้านพักข้าราชการบํานาญจนสุดซอยโดยทําการก่อสร้างท่อระบาย
นํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก ค.
ส.ล. ทุกระยะ10.00 เมตร  รางวี  ค.ส.ล. พร้อมท่อลอด 2 จุด ใช้ท่อ ค.
ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว  6.00
เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวรวมประมาณ 185.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.
ศ.2558-2560)  ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที   4.3 หน้า 5-
121 โครงการที  56)

- โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอย 5 บ้านพักชมรมข้าราชการ
บํานาญ (ชุมชนยิงยง)

จํานวน 442,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายนํา ซอย
แยกซอยอุตรนคร (หมู่บ้านโชคชัย 1)(ช่วงที 4)โดยเริมจากโครงการ
เดิม ซอยอุตรนคร ไปทางทิศตะวันตกโดยทําการก่อสร้างผิวจราจร ค.
ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 3.50 เมตร  ความยาวประมาณ 20.00
เมตร หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  70.00 ตารางเมตร พืนทางเดิม
บดอัดแน่น ไหล่ทางกว้างตามสภาพพร้อมก่อสร้างรางยู ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลีย 0.30-0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า 5 -128 โครงการที
80)

-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายนํา ซอยแยกซอยอุตรนคร
(หมู่บ้านโชคชัย 1)(ช่วงที 4)

จํานวน 80,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย
1 โดยเริมจากถนนศรีบุญเรืองไปทางทิศตะวันตกโดยทําการก่อสร้าง
ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ
138.00  เมตร หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร พืน
ทางเดิมบดอัดแน่นไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า 5-112 โครงการที
29)

-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 1 จํานวน 196,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยสม
ประสงค์ซอย 5(ด้านทิศตะวันออก) โดยเริมจากซอยสมประสงค์ซอย 5
ไปทางทิศตะวันออก (ซอยตัน) โดยทําการก่อสร้างผิวจราจร  ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 74.00 เมตร หรือ
พืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 222.00 ตารางเมตร พืนทางเดิมบดอัดแน่น
ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4
แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า 5-131 โครงการที  87)

-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยสมประสงค์ซอย 5(ด้านทิศ
ตะวันออก)

จํานวน 125,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสมานมิตร
ช่วงที 2 โดยเริมจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ โดยทําการก่อสร้าง
ผิวจราจร  ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ
159.00 เมตร  พืนทางเดิมบดอัดแน่นหรือพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า
397.50 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า 5 -104
โครงการที  4)

- โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสมานมิตร ช่วงที 2 (ชุมชนคลอง
ชลประทาน)

จํานวน 225,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล.ถนนแจ้งสนิท
(ข้างร้านนําแข็งไทยสมัย) โดยเริมจากท่อลอดถนนแจ้งสนิทเดิม(ข้าง
ร้านนําแข็งไทยสมัย) ไปทางทิศใต้  โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.
ส.ล.อัดแรงชัน 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.
ทุกระยะ 10.00 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 15.00
เมตร รายละเอียด ตามแบบทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า 5
-129 โครงการที  82)

- โครงการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล.ถนนแจ้งสนิท(ข้างร้านนําแข็งไทย
สมัย)

จํานวน 142,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนแจ้งสนิท
ซอย 3 โดยเริมจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศใต้ฝังตะวันออก โดยทําการ
ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40  เมตร  บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00  เมตร  พร้อมรางวี ค.ส.ล.
ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ 176.00  เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า 5-111
โครงการที 25)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.ถนนแจ้งสนิท ซอย 3 (ชุมชนกก
แดง)

จํานวน 419,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล.ซอยเชือมถนน
บ้านเกิงซอย19เชือมถนนเอียมไพบูลย์โดยเริมจากถนนบ้านเกิงซอย
19 ไปทางทิศเหนือถึงถนนเอียมไพบูลย์ โดยทําการก่อสร้างท่อระบาย
นํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.
ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทัง
สองข้างยาวประมาณ 326.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า 5-109 โครงการที
18)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.ซอยเชือมถนนบ้านเกิงซอย 19
เชือมเอียมไพบูลย์ (ชุมชนปอบิด)

จํานวน 779,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.ซอยยิงยง-อุตร
นคร(ชุมชนยิงยง)โดยทําการท่อระบายนํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร
พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ  151.00
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  (จากแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนา ที  4.3
หน้า 5-122 โครงการที  57)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยยิงยง-อุตรนคร (ชุมชนยิงยง) จํานวน 360,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยบ้านเกิง
ซอย 17 ซอยแยกที 1 โดยเริมจากซอยบ้านเกิงซอย 17 แยกที 1 ไป
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงถนนโพธิกลาง โดยทําการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.อัดแรง ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อ
พัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อพักยาวประมาณ 190.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลกําหนด(จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า 5-129  โครงการที
84)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยบ้านเกิงซอย 17 ซอยแยกที 1 จํานวน 454,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชุมชนพัฒนา 1
ชุมชนโนนสะอาด โดยทําการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15
เมตร  กว้าง 3.00 เมตร  ยาวประมาณ 220.00 เมตร หรือพืนทีค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร พืนทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรัง
กว้างตามสภาพ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการ
พัฒนาที  4.3 หน้า 5-132  โครงการที 92)

-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชุมชนพัฒนา 1 ชุมชนโนนสะอาด จํานวน 371,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและ
เร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 12,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 816,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1  อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 412,770 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 412,770 บาท
งบบุคลากร รวม 412,770 บาท
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,229,570 บาท

แผนงานการพาณิชย์

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยข้า
ราชการ ด้านทิศตะวันตก โดยเริมจากซอยข้าราชการไปทางทิศตะวัน
ตก โดยทําการก่อสร้างผิวจราจรค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ
53.00 เมตรหนา  0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า132.50
ตารางเมตร พืนทาง เดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรัง กว้างตามสภาพ
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 4.3 หน้า 5 -
115 โครงการที  38)

-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ศ.ส.ล.ซอยแยกซอยข้าราชการด้านทิศ
ตะวันตก (ชุมชนเจ้าเงาะ)

จํานวน 75,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ถนนประพัทธ์
บํารุง เชือม ตลาด 2 (ข้างร้านทวีชัย) โดยทําการก่อสร้างรางระบายนํา
ค.ส.ล. กว้างประมาณ 0.30 เมตร ยาวประมาณ 20.00 เมตร ลึกเฉลีย
0.30  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที
4.3 หน้า 5-128 โครงการที  77)

-โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ถนนประพัทธ์บํารุง เชือม ตลาด 2
(ข้างร้านทวีชัย)

จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล. ถนนสุมนามัย
โดยเริมจากถนนเลียบทางรถไฟไปทางทิศตะวันตกเชือมกับทางระบาย
นําเดิม โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.อัดแรง ชัน3 ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ10.00 เมตร  พร้อม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 54.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า 5-
128 โครงการที 81)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล. ถนนสุมนามัย จํานวน 188,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.ถนนเจริญสุข 3
โดยเริมจากถนนโนนสว่างไปทางทิศตะวันออก โดยทําการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  บ่อ
พัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวรวมบ่อ
พักทังสองข้างยาวประมาณ 440.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลกําหนด  (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที  4.3 หน้า 5-119 โครงการที
48)

-โครงการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 3 จํานวน 1,001,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน    เช่น  แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น หิน  ปูน  ทราย  พรัว   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  กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น
สายไฟฟ้า  โคมไฟ  หลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า   ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนต์     เบรกเกอร์     มูฟวิงคอยส์     คอนเดนเซอร์  หลอด
วิทยุ  ทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด   ไฟฉาย   อุปกรณ์ ไฟฟ้า
ต่าง ๆ และวัสดุไฟฟ้าอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ
เช่น  วัสดุต่างๆ  หรือรายจ่ายอืนๆ  ทีอยู่ในประเภทนีเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าแผ่นป้าย ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ การส่งเสริมการเลียงสัตว์ทีถูกต้อง
การป้องกันโรคระบาดทีเกิดจากสัตว์สู่คน จากคนสู่สัตว์ การคุมกําเนิด
สัตว์เลียง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานนอกเวลา  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558
-2560) ยุทธศาสตร์ที 2.2 หน้า 5-55 โครงการที 18)

- โครงการเรารักสัตว์เลียง จํานวน 110,000 บาท

เพือเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  ค่าวัสดุ
สํานักงาน  ค่าแผ่นป้าย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ค่าจัดซือกรงกักสัตว์
พร้อมอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558
-2560) ยุทธศาสตร์ที 4.1 หน้า 5-100 โครงการที 50)

- โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่ารับ
วารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา
ค่าจ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจ
ทีเกียวข้องกับกองสาธารณสุขฯ
- โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ตังไว้  316,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอก เพือฆ่าและ
ชําแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน 4
อัตรา  จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 1.3
หน้า 5-68 โครงการที 44

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 326,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 556,800 บาท
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1.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือสร้างสวนสาธารณะ  ตัง
ไว้  468,300  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามสัญญากู้
เงินเลขที  400/8/2551  ลงวันที  8  ตุลาคม  2550  วงเงินกู้
4,683,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2558  งวดที
7  เป็นเงิน  468,300  บาท
2.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างตลาดสดเทศบาล
1  ตังไว้  1,047,500  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้าง
ตลาดสดเทศบาล  1  ตามสัญญากู้เงินเลขที  427/35/2551 ลงวันที  7
พฤศจิกายน 2550 วงเงินกู้  10,990,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้
ในปีงบประมาณ  2558 งวดที 6 เป็นเงิน  1,047,500  บาท
3.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะมูลฝอย
และเครืองแยกขยะ  ตังไว้  631,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือ
จัดซือรถเก็บขยะมูลฝอยและเครืองแยกขยะ  ตามสัญญากู้เงินเลขที
596/7/2552  ลงวันที  28 พฤศจิกายน 2551 วงเงินกู้  6,285,000
บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2558 งวดที 6 เป็นเงิน
631,400  บาท
4.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  ตัง
ไว้  862,900  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างโรง
ฆ่าสัตว์   ตามสัญญากู้เงินเลขที  628/39/2552  ลงวันที  23 เมษายน
2552 วงเงินกู้  8,540,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ  2558  งวดที 6 เป็นเงิน  862,900  บาท
5.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองจักรกล  ตังไว้
1,236,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซือเครือง
จักรกล  ตามสัญญากู้เงินเลขที 634/45/2552  ลงวันที  7 พฤษภาคม
2552 วงเงินกู้  12,790,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบ

ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 7,774,100 บาท
งบกลาง รวม 16,782,050 บาท
งบกลาง รวม 16,782,050 บาท
งบกลาง รวม 16,782,050 บาท

แผนงานงบกลาง
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา นําบาดาล ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 108,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เช่น มิเตอร์นํา  ฯลฯ
วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถุงมือ   รองเท้าบู๊ท   และอืน ๆ  ฯลฯ
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร   เช่น   บัวรดนํา  ปุ๋ย   ใบมีด
พันธุ์พืช   และอืน ๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเข็มฉีดยา  วัคซีน  โชดาไฟ  นําจุลีนทรีย์อีเอ็ม
ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
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1.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บ
ขยะมูลฝอยและเครืองแยกขยะ  ตังไว้41,300บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะมูลฝอยและเครืองแยกขยะ  ตามสัญญากู้
เงินเลขที  596/7/2552  ลงวันที  28 พฤศจิกายน 2551 วงเงินกู้
6,285,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2558 งวดที
6 เป็นเงิน 41,300  บาท
2.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างโรง

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,999,700 บาท

ประมาณ  2558 งวดที 5 เป็นเงิน1,235,995.32  บาท
6.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างท่อระบายนําและ
ปรับปรุงผิวจราจร  ตังไว้  584,700  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างท่อ
ระบายนําและปรับปรุงผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลขที
649/60/2552  ลงวันที  16 มิถุนายน 2552 วงเงินกู้  5,955,000
บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2558  งวดที 5 เป็นเงิน
584,654.21  บาท
7.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างรัวพร้อมประตู
โรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ก่อสร้างรัวสํานักงาน
เทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตังไว้  85,900  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างรัว
พร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรัว
สํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลขที
851/9/2554 ลงวันที  27  ตุลาคม 2553  วงเงินกู้  1,462,000  บาท
งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2558 งวดที 4 เป็นเงิน  85,900
บาท
8.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองเล่นสนาม  ตัง
ไว้  114,100  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการซือเครือง
เล่นสนาม  ตามสัญญากู้เงินเลขที  852/10/2554  ลงวันที 27 ตุลาคม
2553 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ
2558 งวดที 4 เป็นเงิน 114,100  บาท
9. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์
ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1 , ช่วงที 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนนสว่าง
พร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล.ถนนแสงทอง
และปรับปรุงผิวจราจรราดยาง  ถนนราชนิกูล  ตังไว้  1,181,500
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1 , ช่วงที 2  ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์
โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล.ถนน
แสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตามสัญญากู้เงิน
เลขที 937/95/2554  ลงวันที  4  กรกฎาคม 2554  วงเงินกู้
21,511,000  บาท  งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2558  งวดที
2  เป็นเงิน 1,181,426.97  บาท
10.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคารหอ
ประชุมอเนกประสงค์  ตังไว้661,800บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคาร
หอประชุมอเนกประสงค์  ตามสัญญากู้เงินเลขที1099/106/2555  ลง
วันที  4  เมษายน 2555  วงเงินกู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่ง
ใช้ในปีงบประมาณ  2558  งวดที 2  เป็นเงิน 661,777.53  บาท
11.  ส่งเงินชําระต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตังไว้  900,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตามสัญญากู้
เงินประจํา  (Term  Loan)  ฉบับลงวันที  8  มกราคม 2553  วงเงินกู้
10,850,000  บาท ส่งใช้ในปี 2558  ปีที 6
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ฆ่าสัตว์  ตังไว้  127,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อ
สร้างโรงฆ่าสัตว์   ตามสัญญากู้เงินเลขที  628/39/2552  ลงวันที  23
เมษายน 2552 วงเงินกู้  8,540,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปี
งบประมาณ  2558  งวดที 6  เป็นเงิน  127,200  บาท
3.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองจักร
กล   ตังไว้  239,900  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซือ
เครืองจักรกล  ตามสัญญากู้เงินเลขที 634/45/2552  ลงวันที  7
พฤษภาคม 2552 วงเงินกู้  12,790,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้
ในปีงบประมาณ  2558 งวดที 5 เป็นเงิน 239,847.71  บาท
4. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างท่อ
ระบายนําและปรับปรุงผิวจราจร  ตังไว้  113,500  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อ
สร้างท่อระบายนําและปรับปรุงผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลขที
649/60/2552  ลงวันที  16 มิถุนายน 2552 วงเงินกู้  5,955,000
บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2558  งวดที 5 เป็นเงิน
113,453.48  บาท
5.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างรัว
พร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ก่อสร้างรัว
สํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตังไว้  36,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อ
สร้างรัวพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อ
สร้างรัวสํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลขที
851/9/2554  ลงวันที  27  ตุลาคม 2553  วงเงินกู้  1,462,000
บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2558 งวดที 4 เป็นเงิน
36,600  บาท
6. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองเล่น
สนาม  ตังไว้26,300บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการซือ
เครืองเล่นสนาม  ตามสัญญากู้เงินเลขที  852/10/2554  ลงวันที 27
ตุลาคม 2553 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ 2558 งวดที 4  เป็นเงิน 26,300  บาท
7.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1 , ช่วงที 2  ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์
โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล.ถนน
แสงทอง  และปรับปรุงผิวจราจรราดยาง  ถนนราชนิกูล  ตังไว้
605,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อ
สร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1 , ช่วงที 2  ก่อสร้าง
ปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระบาย
นํา  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร  ลาดยาง  ถนนราชนิกูล
ตามสัญญากู้เงินเลขที 937/95/2554  ลงวันที  4  กรกฎาคม 2554
วงเงินกู้  21,511,000  บาทงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2558
งวดที 2  เป็นเงิน 605,587.34  บาท
8.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้าง
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  ตังไว้  339,300  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อ
สร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์  ตามสัญญากู้เงินเลขที
1099/106/2555 ลงวันที 4 เมษายน 2555 วงเงินกู้  11,949,848
บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2558  งวดที 2  เป็นเงิน
339,220.37  บาท
9.  ส่งเงินชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตังไว้  450,000
บาท
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เพือจ่ายในกรณีเร่งด่วน  หรือจําเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
ข้อ 19 ซึงกําหนดว่างบประมาณรายจ่ายจะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย
เพือกรณีจําเป็นไปตามความเหมาะสม  โดยคณะผู้บริหารท้องถินเป็นผู้
มีอํานาจสังจ่าย

สํารองจ่าย จํานวน 1,735,340 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคาระห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน     40   คน  คนละ  500
บาท/เดือน  (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ตามยุทธศาสตร์
4.4  หน้าที  5-136  โครงการที 8)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตังไว้  360,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อม
กับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วย  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ทีสุด  ที  มท 0809.5/ว9  ลงวันที  22  มกราคม  2557  และพระราช
บัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  วิธีการคํานวน (ประมาณการค่าตอบ
แทนของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าจ้างจากเทศบาลประจําปีงบประมาณ
2558 x 5 /100)7,078,476 x 5 /100 = 353,924 บาท  ขอตังจ่าย
360,000.-  บาท
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตังไว้  60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อม
กับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าตอบแทนจากกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน(เงินอุดหนุน) ส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกันด้วย  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ด่วนทีสุดที  มท 0809.5/ว9  ลงวันที  22  มกราคม  2557
และพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  วิธีการคํานวน
(ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าจ้างจากเงินอุด
หนุน  ประจําปีงบประมาณ 2558 x 5 /100) (1,090,704 x 5 /100
= 54,535 บาท  ขอตังจ่าย  60,000.-  บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 420,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทยรายเดือน  ตาม
สัญญากู้เงินประจํา  (Term  Loan)  ฉบับลงวันที  8  มกราคม 2553
วงเงินกู้ 10,850,000  บาท ส่งใช้ในปี 2558  ปีที 6
10.  ส่งเงินชําระหนีดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
กรณีการกู้เงินใหม่  ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ใน
กรณีอยู่ระหว่างการทําสัญญา ทีจะต้องชําระจ่ายก่อน  เป็นเงิน 20,000
บาท
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- เงินช่วยเหลือศพ  ตังไว้  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างของ
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ค่าทําศพพนักงานจ้างเทศบาลทีตายในระหว่าง
รับราชการและปฏิบัติหน้าที

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

1.  ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.
ท.ท  ตังไว้รวม  188,210  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยของปี  ตามนัยหนังสือ
หนังสังการกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว2999  ลงวันที  3
กรกฎาคม 2555  เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ.2555 และ
หนังสือด่วน ที มท  0313.4/ว 2787 ลงวันที 18 พฤศจิกายน พ.
ศ.2542  เรือง การพิจารณาระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  โดยให้เทศบาลตังงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของ
รายรับจริงในปีทีล่วงมาแล้ว  (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท)  ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท ตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545   (คํานวณ  (ราย
รับจริง  2556 -  เงินอุดหนุน) 162,827,398.30 - 50,131,012 =
112,696,386.30  บาท
112,696,386.30 x  1     =       187,827.31    บาท
            6  x   100
จึงขอตังจ่าย       188,210  บาท
2. เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตัง
ไว้  835,700  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคการฟืนฟู
สมรรถภาพหรือกิจกรรมการบําบัดรักษาโดยภูมิปัญญาพืนบ้านแก่
ประชนทุกกลุ่มวัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  โดย  สปสช.  จะสนับ
สนุนงบประมาณ  45  บาท   ต่อหัวประชากรในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  (45 บาท x จํานวนประชากรกลางปี) โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่
จะต้องสบทมเงินอย่างน้อยร้อยละ  60  ของจํานวนที สปสช. จะสนับ
สนุนให้
3.  ค่าใช้จ่ายในการจราจร  ตังไว้  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจรในเขตเทศบาล  เช่น  ค่าติดตัง
สัญญาณไฟจราจร  ค่าตีเส้นจราจร  แผงเหล็ก  ป้ายจราจรสีทาถนน
และวัสดุอุปกรณ์อืนทีจําเป็นในการจัดการจราจร  และเป็นค่าใช้จ่ายใย
การจัดหาอุปกรณ์และสิงทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  และเป็น
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ เกียวกับ
การจราจร  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 6301/ว 4353
ลงวันที  20  ธันวาคม  2541
4.  โครงการสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตังไว้  100,000  บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ให้แก่สมาชิก  เช่น  สวัสดิการ
เกียวกับเด็ก  สุขภาพ  การศึกษา  อาชีพ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท 0891.4/ว2502  ลงวันที  20  สิงหาคม  2553
เรือง  แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-
2560)ตามยุทธศาสตร์  4.4  หน้าที  5-135  โครงการที 5)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,423,910 บาท
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เบิกจ่ายเป็นค่าบําเหน็จของลูกจ้างประจํา  เพือปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2552  จํานวน  4  ราย
1. นายคําม้วน  ศรีคลัง  รับบําเหน็จรายเดือน ๆละ  8,365  บาท  รวม
100,380  บาท
2. นายปภา  วงษ์สุดตา  รับบําเหน็จรายเดือน ๆละ  9,231  บาท  รวม
110,772  บาท
3. นายสมชาย  สุดเพาะ รับบําเหน็จรายเดือน ๆละ  7,123  บาท  รวม
85,476  บาท
4. นายประยงค์  คูหา  รับบําเหน็จปกติ  จํานวน  390,000  บาท
รวมเป็นเงินทังสิน  686,628 บาท  ตังจ่ายไว้  687,000 บาท

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 687,000 บาท

เพือเบิกจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  ของข้าราชการส่วนท้องถินที
มิใช่ตําแหน่งครู (ช.ค.บ.) ตามจํานวนทีจะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงาน
เทศบาลผู้รับบํานาญ  เพือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  ของข้า
ราชการส่วนท้องถิน (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

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 232,000 บาท

เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จ  บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ตังจ่าย
ในอัตราร้อยละ  2  ของรายได้ในงบปีประมาณนัน ๆ โดยไม่รวมราย
จ่ายจากพันธบัตร  เงินกู้ทีมีผู้อุทิศให้  เงินอุดหนุนทัวไป  และเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ  ตามหนังสือที  มท 0313/ว.1187  ลงวันที  24
พฤษภาคม  2542
วิธีคํานวณ(ประมาณการรายรับประจําปี  2558-เงินอุดหนุน)
165,500,000 - 54,500,000 = 111,000,000
 =   111,000,000 X 2  = 2,220,000.-  บาท
                             100
 ตังจ่ายไว้     2,220,000.-    บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 2,220,000 บาท



รายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบา้นไผ่

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

หมวดรายได้

ก าไรจ าหน่ายทรพัย์หลุด

ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัย์หลุด 690,146.00            467,111.00            750,154.00            

ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร

ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร 2,814.47                4,364.67                2,687.92                

ดอกเบี้ยรบัจ าน า

ดอกเบี้ยรบัจ าน า 6,187,080.25         7,790,801.25         9,573,894.25         

รายไดเ้บ็ดเตล็ด

รายไดเ้บ็ดเตล็ด -                          -                          -                          

รวมหมวดรายได้ 6,880,040.72        8,262,276.92        10,326,736.17      

หมวดเงนิไดอ้ืน่

เงนิรางวลัประจ าปี 15% ของก าไรสทุธิ 387,169.20            474,950.71            523,041.16            

เงนิบรูณะทอ้งถิน่ 30% ของก าไรสทุธิ 774,338.41            949,901.42            1,046,082.31         

เงนิทนุด าเนินการ 55% ของก าไรสทุธิ 1,419,620.42         1,741,485.95         1,917,817.58         

รวมหมวดเงนิไดอ้ืน่ 2,581,128.03        3,166,338.08        3,486,941.05        

รวมรายรบัท ัง้สิน้ 9,461,168.75        11,428,615.00      13,813,677.22      

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

งบกลาง 2,075,626.23         3,086,307.99         3,947,400.89         

งบบคุลากร 943,240.00            995,940.00            1,053,660.00         

งบด าเนินงาน 569,010.02            572,355.29            597,945.22            

งบลงทนุ -                          -                          -                          

งบรายจ่ายอืน่ 2,616,028.03         3,205,738.08         3,531,041.05         

รวมรายจ่าย 6,203,904.28        7,860,341.36        9,130,047.16        

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่ายจรงิ

รายรบัจรงิ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ค าแถลงงบประมาณ
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180,800504,40036,000

85,20016,80067,20067,200

9,400191,900

601,7001,377,600214,600

232,000

1,735,340

2,220,000

420,000

7,774,100

240,000

1,423,910

50,000

687,000

1,999,700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ค่าชําระดอกเบีย

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ค่าชําระดอกเบีย

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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-  โครงการค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาสือการ
เรียนการสอนโดยการ
มีส่วนร่วมของครู
ชุมชน และนักเรียน

-  โครงการค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําศูนย์การ
เรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

-  ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  พวงหรีด
พวงมาลา

-   โครงการออกหน่วย
บริการสาธารณสุข
ผสมผสาน (เชิงรุก)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือนพนักงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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-  โครงการค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาสือการ
เรียนการสอนโดยการ
มีส่วนร่วมของครู
ชุมชน และนักเรียน

-  โครงการค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําศูนย์การ
เรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

-  ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  พวงหรีด
พวงมาลา

-   โครงการออกหน่วย
บริการสาธารณสุข
ผสมผสาน (เชิงรุก)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือนพนักงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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- ค่าเดินทางไป
ราชการนอกราช
อาณาจักร

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

-  โครงการอบรมเสริม
สร้างพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

-  โครงการอบรม
กติกาการแข่งขัน
ฟุตบอล

-  โครงการอนุรักษ์
สภาพสิงแวดล้อมแบบ
ยังยืน  (ถนนกินได้)

-  โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศิลปะ

-  โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรี

-  โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ประวัติ
ศาสตร์

-  โครงการรณรงค์ลด
การใช้นํามันทอดซํา

-  โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
และทัศนศึกษาดูงาน

-  โครงการค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.

-  โครงการค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริม อปท. ที
จัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่นระดับสถาน
ศึกษาในสังกัดฯ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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- ค่าเดินทางไป
ราชการนอกราช
อาณาจักร

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

-  โครงการอบรมเสริม
สร้างพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

-  โครงการอบรม
กติกาการแข่งขัน
ฟุตบอล

-  โครงการอนุรักษ์
สภาพสิงแวดล้อมแบบ
ยังยืน  (ถนนกินได้)

-  โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศิลปะ

-  โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรี

-  โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ประวัติ
ศาสตร์

-  โครงการรณรงค์ลด
การใช้นํามันทอดซํา

-  โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
และทัศนศึกษาดูงาน

-  โครงการค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.

-  โครงการค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริม อปท. ที
จัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่นระดับสถาน
ศึกษาในสังกัดฯ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

70,000

50,000

80,000
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40,000

50,000

20,000

20,000

10,000

- โครงการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลผู้ปฎิ
บัติงานดีเด่น

- โครงการแข่งขันวิง
มินิมาราธอน

- โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

- โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลเกมส์

- โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน

- โครงการแข่งขันกีฬา
เพือเยาวชนและ
ประชาชน  (บุญกุ้ม
ข้าวใหญ่)

- โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับภาค ระดับ
ประเทศ

- โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับประถม
ศึกษา

- โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์

- โครงการเข้าค่ายฝึก
ซ้อมกีฬานักเรียน

- โครงการขยะเงินขยะ
ทอง

- โครงการ I  SEE
YOU

- ค่าสินไหมทดแทน

- ค่าเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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300,000300,000

- โครงการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลผู้ปฎิ
บัติงานดีเด่น

- โครงการแข่งขันวิง
มินิมาราธอน

- โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

- โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลเกมส์

- โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน

- โครงการแข่งขันกีฬา
เพือเยาวชนและ
ประชาชน  (บุญกุ้ม
ข้าวใหญ่)

- โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับภาค ระดับ
ประเทศ

- โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับประถม
ศึกษา

- โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์

- โครงการเข้าค่ายฝึก
ซ้อมกีฬานักเรียน

- โครงการขยะเงินขยะ
ทอง

- โครงการ I  SEE
YOU

- ค่าสินไหมทดแทน

- ค่าเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000- โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน

- โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

- โครงการค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์เพือป้องกัน
ยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล  จํานวน  2
แห่ง

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จํานวน 2
แห่ง

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้อาเซียนศึกษา

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาการจัดการ
ศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน (SBMLD) ร.
ร.ท.1 และ ท.2

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2
แห่ง

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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33,60033,600
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100,000100,000

180,000180,000

1,000,0001,000,000

40,00040,000

- โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน

- โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

- โครงการค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์เพือป้องกัน
ยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล  จํานวน  2
แห่ง

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จํานวน 2
แห่ง

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้อาเซียนศึกษา

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาการจัดการ
ศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน (SBMLD) ร.
ร.ท.1 และ ท.2

- โครงการค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2
แห่ง

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

50,000

140,000

50,000

- โครงการเด็กไทยมีวิ

- โครงการชาวบ้านไผ่
ปลอดภัยบริโภค (ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

- โครงการจ้างตีเส้น
จราจรถนนสายต่างๆ
ในเขตเทศบาล

- โครงการจ้างครูชาว
ต่างชาติ

- โครงการจัด
ระเบียบการจําหน่าย
สินค้าบนถนนทางเท้า
และการจราจร

- โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กร
ภาคประชาชน

- โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

- โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานทางการศึกษา ฯ

- โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินอย่างมี
ส่วนร่วม

- โครงการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ

- โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาลและวันท้อง
ถินไทย

- โครงการจัดการสิง
แวดล้อมแนวใหม่แบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000100,000
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50,000

- โครงการเด็กไทยมีวิ

- โครงการชาวบ้านไผ่
ปลอดภัยบริโภค (ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

- โครงการจ้างตีเส้น
จราจรถนนสายต่างๆ
ในเขตเทศบาล

- โครงการจ้างครูชาว
ต่างชาติ

- โครงการจัด
ระเบียบการจําหน่าย
สินค้าบนถนนทางเท้า
และการจราจร

- โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กร
ภาคประชาชน

- โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

- โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานทางการศึกษา ฯ

- โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินอย่างมี
ส่วนร่วม

- โครงการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ

- โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาลและวันท้อง
ถินไทย

- โครงการจัดการสิง
แวดล้อมแนวใหม่แบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

20,000

20,000

50,000

20,000

- โครงการไผ่แสนกอ

- โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและเสริมสร้าง
วินัยจราจร

- โครงการปลูกฝังวินัย
คุณธรรม  ความ
สามัคคีให้แก่นักเรียน

- โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

- โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

- โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)  ประจําปี

- โครงการประกวดสือ
การเรียนการสอน

- โครงการปรองดอง
สมานฉันท์

- โครงการบ้านไผ่
เมืองอาหารสะอาด  รส
ชาติอร่อย

- โครงการบรรพชา
สามเณร/จาริณี ภาค
ฤดูร้อน

- โครงการนัดพบแรง
งาน

- โครงการธนาคาร
ขยะ

- โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

- โครงการถนนสวย
สะอาด  ภูมิทัศน์งดงาม

- โครงการถนนคนเดิน

- โครงการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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- โครงการไผ่แสนกอ

- โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและเสริมสร้าง
วินัยจราจร

- โครงการปลูกฝังวินัย
คุณธรรม  ความ
สามัคคีให้แก่นักเรียน

- โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

- โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

- โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)  ประจําปี

- โครงการประกวดสือ
การเรียนการสอน

- โครงการปรองดอง
สมานฉันท์

- โครงการบ้านไผ่
เมืองอาหารสะอาด  รส
ชาติอร่อย

- โครงการบรรพชา
สามเณร/จาริณี ภาค
ฤดูร้อน

- โครงการนัดพบแรง
งาน

- โครงการธนาคาร
ขยะ

- โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

- โครงการถนนสวย
สะอาด  ภูมิทัศน์งดงาม

- โครงการถนนคนเดิน

- โครงการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 3/9/2557  11:49:48 หน้า : 15/44

20,000

100,000

- โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
เชิงปฏิบัติการเพือเสริม
สร้างภาวะผู้นํากลุ่ม
องค์กรในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

- โครงการฝึกอบรม
เพิมพูนความรู้  พัฒนา
ทักษะและ
ประสิทธิภาพ  คณะผู้
บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง

- โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

- โครงการฝึกอบรม
ทบทวนยุวอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(ยุว อปพร.)

- โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม

- โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

- โครงการฝึกอบรม
เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

700,000700,000

200,000200,000

150,000150,000

50,00050,000

100,000100,000

100,000

- โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
เชิงปฏิบัติการเพือเสริม
สร้างภาวะผู้นํากลุ่ม
องค์กรในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

- โครงการฝึกอบรม
เพิมพูนความรู้  พัฒนา
ทักษะและ
ประสิทธิภาพ  คณะผู้
บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง

- โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

- โครงการฝึกอบรม
ทบทวนยุวอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(ยุว อปพร.)

- โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม

- โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

- โครงการฝึกอบรม
เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

110,000

150,000

100,000

150,000

30,000

- โครงการเลือกตัง
ประธานคณะ
กรรมการชุมชน ใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

- โครงการเรารักสัตว์
เลียง

- โครงการเรารัก
บ้านไผ่

- โครงการเยาวชน
สัมพันธ์เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

- โครงการพัฒนาหลัก
สูตรรายวิชา  ชีวิต
ครอบครัวศึกษา ใน
หลักสูตรระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น

- โครงการพัฒนา
ภาษาเพือสู่ประชาคม
อาเซียน

- โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
เด็กปฐมวัย(แรกเกิดถึง
ก่อนเข้าประถมศึกษาปี
ที 1 ตามนโยบาย
รัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย
พ.ศ.2555-2559)

- โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในสัตว์

- โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและพัฒนาราย
ได้ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

- โครงการฝึกอบรม
และสาธิตการผลิตนํา
มันไบโอดีเซลจาก
นํามันทอดซํา

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

110,000

150,000

40,00040,000

20,00020,000

80,00080,000

30,00030,000

100,000

150,000

30,000

- โครงการเลือกตัง
ประธานคณะ
กรรมการชุมชน ใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

- โครงการเรารักสัตว์
เลียง

- โครงการเรารัก
บ้านไผ่

- โครงการเยาวชน
สัมพันธ์เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

- โครงการพัฒนาหลัก
สูตรรายวิชา  ชีวิต
ครอบครัวศึกษา ใน
หลักสูตรระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น

- โครงการพัฒนา
ภาษาเพือสู่ประชาคม
อาเซียน

- โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
เด็กปฐมวัย(แรกเกิดถึง
ก่อนเข้าประถมศึกษาปี
ที 1 ตามนโยบาย
รัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย
พ.ศ.2555-2559)

- โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในสัตว์

- โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและพัฒนาราย
ได้ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

- โครงการฝึกอบรม
และสาธิตการผลิตนํา
มันไบโอดีเซลจาก
นํามันทอดซํา

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

20,000

280,000

15,000

100,000

100,000

30,000

- โครงการส่งเสริม
พนักงานครู/พนักงาน
เทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

- โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายควรรู้

- โครงการส่งเสริม
คุณภาพสิงแวดล้อม
เมือง

- โครงการส่งเสริมคน
ดีศรีเมืองไผ่

- โครงการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ
พนักงานเทศบาล

- โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาในชุมชน

- โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันไท
คัพมหกรรมกีฬาท้อง
ถินแห่งประเทศไทย

- โครงการสงเคราะห์
เครืองกันหนาวแก่ผู้
ด้อยโอกาส

- โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ประสบภัย
พิบัติและปัญหาความ
เดือดร้อนยากจนและผู้
ด้อยโอกาส

- โครงการศูนย์ภาษา
อาเซียนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

- โครงการวิถีไทย
ห่วงใยคุณภาพชีวิตคน
บ้านไผ่

- โครงการวิเคราะห์
และสร้างข้อสอบทีเน้น
การคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,00010,000

80,00080,000

50,000

50,00050,000

20,000

280,000

15,000

100,000

100,000

200,000200,000

30,000

15,00015,000

- โครงการส่งเสริม
พนักงานครู/พนักงาน
เทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

- โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายควรรู้

- โครงการส่งเสริม
คุณภาพสิงแวดล้อม
เมือง

- โครงการส่งเสริมคน
ดีศรีเมืองไผ่

- โครงการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ
พนักงานเทศบาล

- โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาในชุมชน

- โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันไท
คัพมหกรรมกีฬาท้อง
ถินแห่งประเทศไทย

- โครงการสงเคราะห์
เครืองกันหนาวแก่ผู้
ด้อยโอกาส

- โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ประสบภัย
พิบัติและปัญหาความ
เดือดร้อนยากจนและผู้
ด้อยโอกาส

- โครงการศูนย์ภาษา
อาเซียนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

- โครงการวิถีไทย
ห่วงใยคุณภาพชีวิตคน
บ้านไผ่

- โครงการวิเคราะห์
และสร้างข้อสอบทีเน้น
การคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

20,000

50,000

20,000

30,000

20,000

- โครงการอบรม
เยาวชนนักเขียนจุด
ประกายความใฝ่ฝัน
เพาะเมล็ดวรรณกรรม

- โครงการอบรมครู
และทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศ

- โครงการอบรมการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน

- โครงการอบรม
กฎหมายด้านสาธารณ
สุข

- โครงการอนุรักษ์และ
ฟืนฟูวัฒนธรรมอีสาน

- โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ฐานทรัพยากร
ท้องถินสนองพระราช
ดําริโดยเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ (ฐาน
ทรัพยากรท้องถิน อพ.
สธ.เทศบาลเมือง
บ้านไผ่)

- โครงการหน้าบ้าน
น่ามอง

- โครงการเสริมสร้าง
สังคมรีไซเคิลมุ่งสู่
โรงเรียนปลอดขยะ

- โครงการสํารวจ
ข้อมูลพืนฐานชุมชน
เพือการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

- โครงการสถาน
ประกอบการสะอาด
ปลอดภัย  อนามัยสิง
แวดล้อมดี

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000100,000

100,000100,000

20,000

20,000

100,000100,000

80,00080,000

50,000

20,000

30,000

20,000

- โครงการอบรม
เยาวชนนักเขียนจุด
ประกายความใฝ่ฝัน
เพาะเมล็ดวรรณกรรม

- โครงการอบรมครู
และทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศ

- โครงการอบรมการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน

- โครงการอบรม
กฎหมายด้านสาธารณ
สุข

- โครงการอนุรักษ์และ
ฟืนฟูวัฒนธรรมอีสาน

- โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ฐานทรัพยากร
ท้องถินสนองพระราช
ดําริโดยเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ (ฐาน
ทรัพยากรท้องถิน อพ.
สธ.เทศบาลเมือง
บ้านไผ่)

- โครงการหน้าบ้าน
น่ามอง

- โครงการเสริมสร้าง
สังคมรีไซเคิลมุ่งสู่
โรงเรียนปลอดขยะ

- โครงการสํารวจ
ข้อมูลพืนฐานชุมชน
เพือการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

- โครงการสถาน
ประกอบการสะอาด
ปลอดภัย  อนามัยสิง
แวดล้อมดี

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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5,000

30,000

50,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

- โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง 3 ศูนย์

- โครงการอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

- โครงการอบรมอาสา
สมัครเฝ้าระวังและขจัด
ปัญหาของชุมชนและ
การล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กและสตรี

- โครงการอบรม
อนุรักษ์และขยายพันธุ์
โค เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

- โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

- โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคลากรในองค์กร

- โครงการอบรมเสริม
สร้างศักยภาพภาค
ชุมชนให้เข้มแข็ง

- โครงการอบรม
สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลฯ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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590,000590,000

1,172,0001,172,000

4,064,0004,064,000

5,000

30,000

50,00050,000

20,00020,000

50,000

100,000100,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

- โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง 3 ศูนย์

- โครงการอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

- โครงการอบรมอาสา
สมัครเฝ้าระวังและขจัด
ปัญหาของชุมชนและ
การล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กและสตรี

- โครงการอบรม
อนุรักษ์และขยายพันธุ์
โค เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

- โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

- โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคลากรในองค์กร

- โครงการอบรมเสริม
สร้างศักยภาพภาค
ชุมชนให้เข้มแข็ง

- โครงการอบรม
สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลฯ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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123,0003,550,00080,00040,000

10,0001,000,0002,00010,000

50,00020,00041,000

24,000380,00020,00020,000

13,000110,00010,000

65,000770,00060,00020,00020,000

1,750,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

-โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย

-โครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

-โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

-โครงการบัณฑิตน้อย

-โครงการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

-โครงการจัดกิจกรรม
สถาปนาวันอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

-โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เทศบาลฯ
จํานวน 3 แห่ง

-โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ จํานวน
2 แห่ง

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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4,683,000465,000275,000150,000

1,163,000110,00021,00010,000

507,400201,00030,000165,400

639,00060,00095,00040,000

273,000100,00040,000

1,330,000180,000135,00080,000

30,00030,000

20,00020,000

100,000100,000

50,00050,000

1,750,000

13,50013,500

46,00046,000

156,000156,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

-โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย

-โครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

-โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

-โครงการบัณฑิตน้อย

-โครงการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

-โครงการจัดกิจกรรม
สถาปนาวันอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

-โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เทศบาลฯ
จํานวน 3 แห่ง

-โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ จํานวน
2 แห่ง

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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120,000100,000

70,00020,000108,000

7,00020,000

60,00050,00050,000

12,0002,0002,000

1,050,0005,000

10,000100,0005,000

280,00060,00030,000

40,000260,00010,00010,00020,000

2,000

- โครงการจัดซือตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 15
ช่อง

- โครงการจัดซือตู้
กระจกบานเลือน

- โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศชนิดแขวน
พร้อมติดตัง

- โครงการจัดซือเครือง
ตังเวลาอัตโนมัติเสียง
กริงโรงเรียนพร้อมติด
ตัง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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7,0007,000

15,00015,000

74,00074,000

13,00013,000

145,000130,00015,000

120,000120,000

3,368,0002,862,00036,000250,000

563,000180,00035,000150,000

510,000500,00010,000

22,00022,000

30,0003,000

756,000506,00027,00063,000

61,00033,0007,0005,000

1,190,00060,00070,0005,000

138,00013,00010,000

5,042,3805,042,380

370,000

432,60067,60020,0005,000

92,00090,000

52,00052,000

- โครงการจัดซือตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 15
ช่อง

- โครงการจัดซือตู้
กระจกบานเลือน

- โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศชนิดแขวน
พร้อมติดตัง

- โครงการจัดซือเครือง
ตังเวลาอัตโนมัติเสียง
กริงโรงเรียนพร้อมติด
ตัง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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25,000

111,000

- โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับงานประมวลผล

- โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์

- โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที 1 พร้อมเครือง
พิมพ์

- โครงการจัดซือ
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมติดตังระบบ
ไฟฟ้า/สายสัญญาณ
พร้อมอุปกรณ์ติดตัง
ระบบ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-โครงการจัดซือตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร

โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศ จํานวน 3
เครือง

-โครงการจัดซือเครือง
โทรสาร

-โครงการจัดซือเครือง
ถ่ายเอกสาร

- โครงการจัดซือระบบ
บัตรคิวอัตโนมัติ

- โครงการจัดซือพัดลม
ไอนําแบบตังพืน

- โครงการจัดซือพัดลม
ติดผนัง

- โครงการจัดซือโต๊ะ
ประชุมพร้อมเก้าอี

- โครงการจัดซือโต๊ะ
ทํางานพร้อมเก้าอี

- โครงการจัดซือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอีสําหรับครูผู้สอน

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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25,00025,000

60,00060,000

26,20026,200

380,000380,000

25,000

111,000

18,00018,000

50,00050,000

60,00060,000

34,00034,000

15,00015,000

70,00070,000

19,50019,500

21,20021,200

- โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับงานประมวลผล

- โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์

- โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที 1 พร้อมเครือง
พิมพ์

- โครงการจัดซือ
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมติดตังระบบ
ไฟฟ้า/สายสัญญาณ
พร้อมอุปกรณ์ติดตัง
ระบบ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-โครงการจัดซือตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร

โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศ จํานวน 3
เครือง

-โครงการจัดซือเครือง
โทรสาร

-โครงการจัดซือเครือง
ถ่ายเอกสาร

- โครงการจัดซือระบบ
บัตรคิวอัตโนมัติ

- โครงการจัดซือพัดลม
ไอนําแบบตังพืน

- โครงการจัดซือพัดลม
ติดผนัง

- โครงการจัดซือโต๊ะ
ประชุมพร้อมเก้าอี

- โครงการจัดซือโต๊ะ
ทํางานพร้อมเก้าอี

- โครงการจัดซือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอีสําหรับครูผู้สอน

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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- โครงการจัดซือโต๊ะ
นักเรียนพร้อมเก้าอี

- โครงการจัดซือโต๊ะ-
เก้าอีนักเรียนขาเหล็ก

ครุภัณฑ์การศึกษา

-โครงการเมืองไผ่ไอที
ซิตี

-โครงการจัดซือจอรับ
ภาพเครือง
คอมพิวเตอร์

-โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์พร้อม
เครืองปรินเตอร์
เลเซอร์

- โครงการจัดซือ
อุปกรณ์นําสัญญาณ
ภาพ VGA

- โครงการจัดซือไม้
คฑา

- โครงการจัดซือบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์รูป
แบบมัลติมีเดียระบบ e
-Learning สําหรับครู
ปฐมวัย

- โครงการจัดซือบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  (CAI)  สําหรับ
เด็กปฐมวัย

- โครงการจัดซือจัดซือ
เครืองสํารองไฟ

- โครงการจัดซือเครือง
สํารองไฟฟ้า

- โครงการจัดซือเครือง
พิมพ์ Multifunction
ชนิดผงหมึก (Inkjet
Printer)

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,00030,000

96,00096,000

165,000165,000

5,0005,000

18,50018,500

11,00011,000

10,00010,000

95,00095,000

50,00050,000

10,20010,200

3,0003,000

8,4008,400

- โครงการจัดซือโต๊ะ
นักเรียนพร้อมเก้าอี

- โครงการจัดซือโต๊ะ-
เก้าอีนักเรียนขาเหล็ก

ครุภัณฑ์การศึกษา

-โครงการเมืองไผ่ไอที
ซิตี

-โครงการจัดซือจอรับ
ภาพเครือง
คอมพิวเตอร์

-โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์พร้อม
เครืองปรินเตอร์
เลเซอร์

- โครงการจัดซือ
อุปกรณ์นําสัญญาณ
ภาพ VGA

- โครงการจัดซือไม้
คฑา

- โครงการจัดซือบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์รูป
แบบมัลติมีเดียระบบ e
-Learning สําหรับครู
ปฐมวัย

- โครงการจัดซือบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  (CAI)  สําหรับ
เด็กปฐมวัย

- โครงการจัดซือจัดซือ
เครืองสํารองไฟ

- โครงการจัดซือเครือง
สํารองไฟฟ้า

- โครงการจัดซือเครือง
พิมพ์ Multifunction
ชนิดผงหมึก (Inkjet
Printer)

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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55,000

360,000

310,000

-โครงการจัดซือรถ
จักรยานยนต์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

-โครงการจัดซือเต้นท์

- โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์ประจําห้อง
พยาบาล

ครุภัณฑ์อืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

โครงการจัดซือเครือง
กําเนิดไฟฟ้า

- โครงการจัดซือเสา
อากาศสามเหลียม
พร้อมติดตัง

- โครงการจัดซือชุดลูก
ข่ายเครืองรับสัญญาณ
พร้อมติดตัง

- โครงการจัดซือชุดแม่
ข่ายเครืองส่งสัญญาณ
พร้อมติดตัง

- โครงการจัดซือชุด
เครืองขยายเสียง
พร้อมไมโครโฟนไร้
สาย

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- โครงการจัดซือตู้เย็น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- โครงการจัดซือ
โปรแกรมคลังข้อสอบ
ระบบมัลติมีเดียสําหรับ
เด็กปฐมวัย

- โครงการจัดซือโต๊ะ
อาหารพร้อมเก้าอี
สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 3/9/2557  11:49:53 หน้า : 34/44

55,000

360,000

21,00021,000

310,000

25,00025,000

40,00040,000

1,720,0001,720,000

200,000200,000

60,00060,000

6,5006,500

78,00078,000

80,00080,000

-โครงการจัดซือรถ
จักรยานยนต์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

-โครงการจัดซือเต้นท์

- โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์ประจําห้อง
พยาบาล

ครุภัณฑ์อืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

โครงการจัดซือเครือง
กําเนิดไฟฟ้า

- โครงการจัดซือเสา
อากาศสามเหลียม
พร้อมติดตัง

- โครงการจัดซือชุดลูก
ข่ายเครืองรับสัญญาณ
พร้อมติดตัง

- โครงการจัดซือชุดแม่
ข่ายเครืองส่งสัญญาณ
พร้อมติดตัง

- โครงการจัดซือชุด
เครืองขยายเสียง
พร้อมไมโครโฟนไร้
สาย

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- โครงการจัดซือตู้เย็น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- โครงการจัดซือ
โปรแกรมคลังข้อสอบ
ระบบมัลติมีเดียสําหรับ
เด็กปฐมวัย

- โครงการจัดซือโต๊ะ
อาหารพร้อมเก้าอี
สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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98,000

354,000

80,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
ประปา 3  (ส่วนแยก)
(ชุมชนประปา)

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ศ.ส.ล. ซอยแยก
ถนนทองประเสริฐ
ซอย 13 ด้านทิศตะวัน
ตก

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

-โครงการจัดซือสายส่ง
นําดับเพลิงพร้อมหัว
ฉีด

โครงการจัดซือสายส่ง
นําดับเพลิงชนิดผ้าใบ

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

-โครงการจัดซือเครือง
วัดระยะเลเซอร์

ครุภัณฑ์สํารวจ

- โครงการจัดซือเลนส์
กล้องดิจิตอล

- โครงการจัดซือไมค์
ลอยคู่

- โครงการจัดซือมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์

- โครงการจัดซือแฟลช
กล้องดิจิตอล

- โครงการจัดซือป้าย
ประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์

- โครงการจัดซือ
โทรทัศน์  แอล อี ดี
(LED TV)

- โครงการจัดซือกล้อง
ดิจิตอล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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98,000

354,000

80,000

150,000150,000

40,00040,000

28,00028,000

3,6003,600

65,80065,800

22,00022,000

100,000100,000

14,00014,000

50,00050,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
ประปา 3  (ส่วนแยก)
(ชุมชนประปา)

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ศ.ส.ล. ซอยแยก
ถนนทองประเสริฐ
ซอย 13 ด้านทิศตะวัน
ตก

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

-โครงการจัดซือสายส่ง
นําดับเพลิงพร้อมหัว
ฉีด

โครงการจัดซือสายส่ง
นําดับเพลิงชนิดผ้าใบ

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

-โครงการจัดซือเครือง
วัดระยะเลเซอร์

ครุภัณฑ์สํารวจ

- โครงการจัดซือเลนส์
กล้องดิจิตอล

- โครงการจัดซือไมค์
ลอยคู่

- โครงการจัดซือมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์

- โครงการจัดซือแฟลช
กล้องดิจิตอล

- โครงการจัดซือป้าย
ประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์

- โครงการจัดซือ
โทรทัศน์  แอล อี ดี
(LED TV)

- โครงการจัดซือกล้อง
ดิจิตอล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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142,000

83,000

632,000

566,000

510,000

442,000

402,000

110,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําค.ส.ล.ถนน
แจ้งสนิท(ข้างร้านนํา
แข็งไทยสมัย)

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
เชือมถนนแจ้งสนิท
ซอย 1 (ถนนเข้า สพป.
ขอนแก่นเขต 2 )

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
เสรีมอเตอร์

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
ภู่กันทอง (ชุมชนเจ้า
เงาะ)

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
ก้าวหน้าพัฒนา
(ชุมชนเจ้าเงาะ)

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
5 บ้านพักชมรมข้า
ราชการบํานาญ
(ชุมชนยิงยง)

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.พร้อมราง
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
เชือมถนนโพธิชัย
มิตรภาพ ซอย 1 ถนน
โพธิชัยมิตรภาพ ซอย
2

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ซอยแยก
ถนนสุขาภิบาล  2
(ด้านทิศตะวันตก -
ซอยริมธาร)

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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142,000

83,000

632,000

566,000

510,000

442,000

402,000

110,000

50,00050,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําค.ส.ล.ถนน
แจ้งสนิท(ข้างร้านนํา
แข็งไทยสมัย)

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
เชือมถนนแจ้งสนิท
ซอย 1 (ถนนเข้า สพป.
ขอนแก่นเขต 2 )

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
เสรีมอเตอร์

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
ภู่กันทอง (ชุมชนเจ้า
เงาะ)

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
ก้าวหน้าพัฒนา
(ชุมชนเจ้าเงาะ)

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
5 บ้านพักชมรมข้า
ราชการบํานาญ
(ชุมชนยิงยง)

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.พร้อมราง
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
เชือมถนนโพธิชัย
มิตรภาพ ซอย 1 ถนน
โพธิชัยมิตรภาพ ซอย
2

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ซอยแยก
ถนนสุขาภิบาล  2
(ด้านทิศตะวันตก -
ซอยริมธาร)

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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779,000

360,000

454,000

371,000

80,000

196,000

125,000

225,000

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.ซอย
เชือมถนนบ้านเกิงซอย
19 เชือมเอียมไพบูลย์
(ชุมชนปอบิด)

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
ยิงยง-อุตรนคร (ชุมชน
ยิงยง)

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
บ้านเกิงซอย 17 ซอย
แยกที 1

-โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.ซอยชุมชน
พัฒนา 1 ชุมชนโนน
สะอาด

-โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. และรางระบาย
นํา ซอยแยกซอยอุตร
นคร (หมู่บ้านโชคชัย
1)(ช่วงที 4)

-โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ถนนศรีบุญ
เรือง ซอย 1

-โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอยแยก ซอย
สมประสงค์ซอย 5
(ด้านทิศตะวันออก)

- โครงการก่อสร้าง
ห้องส้วมครู

- โครงการก่อสร้าง
ห้องนําระหว่างห้อง
เด็กเล็ก 3 และห้องเด็ก
เล็ก 4

- โครงการก่อสร้างผิว
จราจร ค.ส.ล.ซอย
สมานมิตร ช่วงที 2
(ชุมชนคลองชล
ประทาน)

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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779,000

360,000

454,000

371,000

80,000

196,000

125,000

30,00030,000

50,00050,000

225,000

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.ซอย
เชือมถนนบ้านเกิงซอย
19 เชือมเอียมไพบูลย์
(ชุมชนปอบิด)

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
ยิงยง-อุตรนคร (ชุมชน
ยิงยง)

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
บ้านเกิงซอย 17 ซอย
แยกที 1

-โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.ซอยชุมชน
พัฒนา 1 ชุมชนโนน
สะอาด

-โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. และรางระบาย
นํา ซอยแยกซอยอุตร
นคร (หมู่บ้านโชคชัย
1)(ช่วงที 4)

-โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ถนนศรีบุญ
เรือง ซอย 1

-โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอยแยก ซอย
สมประสงค์ซอย 5
(ด้านทิศตะวันออก)

- โครงการก่อสร้าง
ห้องส้วมครู

- โครงการก่อสร้าง
ห้องนําระหว่างห้อง
เด็กเล็ก 3 และห้องเด็ก
เล็ก 4

- โครงการก่อสร้างผิว
จราจร ค.ส.ล.ซอย
สมานมิตร ช่วงที 2
(ชุมชนคลองชล
ประทาน)

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

15,000

75,000

40,000

5,980,620

188,000

1,001,000

419,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง

-โครงการค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

-โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมไผ่ทองเป็น
ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

โครงการจ้างเหมาติด
ตังประตูเหล็กม้วน
เคลือบสี

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

-โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนน ศ.ส.ล.
ซอยแยกซอยข้า
ราชการด้านทิศตะวัน
ตก (ชุมชนเจ้าเงาะ)

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
ประพัทธ์บํารุง เชือม
ตลาด 2 (ข้างร้านทวี
ชัย)

-โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและ
บําบัดนําเสียชุมชน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําค.ส.ล. ถนน
สุมนามัย

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําค.ส.ล. ถนน
เจริญสุข 3

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.ถนน
แจ้งสนิท ซอย 3
(ชุมชนกกแดง)

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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6,487,00015,0006,472,000

400,000400,000

50,000

15,000

75,000

40,000

5,980,620

188,000

1,001,000

419,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง

-โครงการค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

-โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมไผ่ทองเป็น
ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

โครงการจ้างเหมาติด
ตังประตูเหล็กม้วน
เคลือบสี

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

-โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนน ศ.ส.ล.
ซอยแยกซอยข้า
ราชการด้านทิศตะวัน
ตก (ชุมชนเจ้าเงาะ)

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
ประพัทธ์บํารุง เชือม
ตลาด 2 (ข้างร้านทวี
ชัย)

-โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและ
บําบัดนําเสียชุมชน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําค.ส.ล. ถนน
สุมนามัย

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําค.ส.ล. ถนน
เจริญสุข 3

-โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.ถนน
แจ้งสนิท ซอย 3
(ชุมชนกกแดง)

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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6,208,070250,00033,103,2804,494,3002,875,0009,843,8001,229,57016,782,050

40,000450,00060,000

400,000

470,000298,560215,000160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุน

รวม

งบเงินอุดหนุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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165,500,00035,914,6808,853,80045,945,450

995,00020,00065,000360,000

440,00040,000

1,143,560

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุน

รวม

งบเงินอุดหนุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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