
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลบ้านเป็ด

อําเภอ เมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 235,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 35,940,020 บาท
งบบุคลากร รวม 22,712,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,426,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,133,280 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น
 1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 45,000 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 540,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
 2) รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 24,720 บาท รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 593,280  บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น
 1)  นายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
 2)  รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 6,750 บาท รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 162,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา
แยกเป็น
 1)  นายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
 2)  รองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 6,750 บาท รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 162,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 324,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและทีปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
 1)  เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,750 บาท รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 189,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
 2)  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 11,250 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน  135,000  บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,429,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ
สภา และสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  12  อัตรา แยกเป็น
        1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 24,720 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน  296,640 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
 2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 20,250 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 243,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
 3) สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตราๆ เดือนละ 15,750
 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,890,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 18,285,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,710,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 321,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ปลัดเทศบาล อัตราเดือน
ละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาล 2 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท และหัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน 321,600 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 375,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล อัตราเดือน
ละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาล 2 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท และ
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิรับเงินประจําตําแหน่งสังกัดปลัด
เทศบาล จํานวน 375,600 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 451,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 9,228,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป(สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,198,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 12,712,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,627,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,100,000 บาท

1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  
                                                    จํานวน      3,000,000  บาท   
   -  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน เป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ในเทศบาลตําบลบ้านเป็ด (สํานักปลัดเทศบาล)
 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ     จํานวน        100,000   บาท       
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบ
แทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของ
พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการสอบคัดเลือก  ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการประเมินบุคคลผลงาน วิสัยทัศน์ และการทดสอบสมรรถภาพทาง
การบริหารตามทีกฎหมาย หนังสือสังการกําหนด  (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการ
ประชุมทีมีมติแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีเกียวกับกิจการงานของสภา
เทศบาล เช่น คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ฯลฯ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจ
ทําในเวลาราชการได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 240,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ กําหนด(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 157,100 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 5,415,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แผ่นป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าสูบสิงปฏิกูล ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกียวกับคดี ค่าจัดทําวารสาร และ
ปฏิทิน ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 300,000 บาท
1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล จํานวน   200,000
  บาท    
    -  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึงเทศบาลสามารถตังงบ
ประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงปีงบประมาณทีผ่านมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที  28
 กรกฎาคม 2548  (สํานักปลัดเทศบาล)
2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมต่างๆ  จํานวน   100,000  บาท   
  - เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าทีทีเข้าร่วมประชุม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที  28
 กรกฎาคม 2548 (สํานักปลัดเทศบาล) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที
ของรัฐหรือเทศบาลกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก เพือความเสียหายหรือ
สูญหายแก่ทรัพย์สิน แก่ร่างกาย หรือชีวิต (สํานักปลัดเทศบาล) 
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ค่าใช้จ่ายดําเนินการเลือกตัง จํานวน 1,500,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือก
ตังใหม่) และการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ใน
การเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกสภาวุฒิสภา (สํานักปลัด
เทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 800,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวกับการเดินทางไปราชการตามคําสังเทศบาล
หรือทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฝ้ารับ–ส่งเสด็จฯ หรือทีอําเภอ/จังหวัดกําหนดให้ร่วม
กิจกรรม

จํานวน 100,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฝ้ารับ–ส่งเสด็จฯ หรือที
อําเภอ/จังหวัดกําหนดให้ร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ ต้อนรับข้าราชการชันผู้ใหญ่ และร่วมกิจกรรม
วันสําคัญของชาติหรือกิจกรรมสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลหรือที
อําเภอ/จังหวัดกําหนดให้ร่วมกิจกรรม (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่ากระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ให้แก่บุคคลทีทํา
คุณประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ โครงการตามพระ
ราชดําริ และโครงการตามนโยบายของรัฐบาลทีเกียวข้องกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 
โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันเทศบาล ซึงตรงกับวัน
ที 24 เมษายน ของทุกปี การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณ
กุศล จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกันสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการ (สํานักปลัดเทศบาล) 
โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง เพือเพิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติของ
บุคลากรเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจกับประชาชนและผู้มาใช้บริการงานในภารกิจของ
เทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ เครือง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการ (สํานักปลัดเทศบาล) 
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 500,000 บาท
-  เพือเป็นค่าจ้างให้นักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้
ปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่าง
เรียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าสมนาคุณ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ  ค่าอุปกรณ์  และอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการ (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการประกวดพนักงาน,ลูกจ้างดีเด่นของเทศบาลตําบลบ้านเป็ด จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีจํา
เป็นสําหรับโครงการ (สํานักปลัดเทศบาล) 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

จํานวน 800,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่า
อุปกรณ์ และอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 700,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าวัสดุ รวม 1,680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ เครืองเย็บ
กระดาษ เครืองคํานวณเลข เอกสารหนังสือสังการทีทางราชการจัดพิมพ์
เพือจําหน่าย สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์เพือใช้ในสํานัก
งาน และทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านหรือห้องสมุดประจําหมู่บ้าน นํา
ดืม  และวัสดุสํานักงานทีมีลักษณะคงทนถาวร เช่น แผงกันห้อง ฯลฯ
  (สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ สาย
ไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ ถ่าน แบตเตอรี ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น แก้วนํา จาน ชาม สบู่ ผงซักฟอก ไม้
กวาด ไม้ถูพืน นํายาทําความสะอาดพืนและห้องนํา วัสดุอุปกรณ์งานบ้าน
งานครัวทีจําเป็นต้องใช้ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายในการจัดซือสิงของต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราย แปรง
ทาสี กระเบือง สังกะสี ตะปู ขวาน ชะแลง หรือวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้
หรือจัดทําโดยใช้แรงงานของเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายในการซืออะไหล่รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เช่น เพลา แบตเตอรี ยางรถ หัวเทียน นํามันเบรก ฯลฯ
 (สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 800,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายในการจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง จาระบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ (สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
 - เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม  มีด พันธุ์
พืช ปุ๋ย ยากําจัดแมลง ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิงของต่างๆ เช่น แผ่นป้ายประชา
สัมพันธ์ ผ้า โฟม ฟิล์ม ล้าง-อัดภาพ หรือวัสดุทีจําเป็นในการโฆษณา ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 350,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนือง ผ้าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล เม้าส์ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครืองมือแกะ
สลัก เครืองมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)   

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธีการงบ
ประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,990,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด อาคารสิงปลูกสร้างอืนรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด อาคารสิงปลูกสร้างอืนรวมถึง  ทรัพย์สินต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเป็ด  (สํานักปลัด
เทศบาล) 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์
อากร  และอากรแสตมป์  ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการสือสารในการติดต่อ
ราชการของเทศบาล  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการใน
ระบบสือสาร และค่าสือสารอืนๆ (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 485,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 385,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 64,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน 2 เครืองๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 64,800 บาท ตังจ่ายตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)   
โต๊ะทํางาน ขนาด 1.50 เมตร พร้อมเก้าอี จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 1.50 เมตร พร้อม
เก้าอี จํานวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตังจ่ายตาม
ราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง จํานวน 1 ชุดๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท ตังจ่ายตาม
มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น อาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเป็ด อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลบ้านเป็ด อาคารเก็บรักษาพัสดุ รัวสํานักงาน โรงจอดรถ ฯลฯ
 หรือสิงปลูกสร้างทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด (สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรือการ
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอเมือง
ขอนแก่น จํานวน 30,000   บาท 
  - เพือสนับสนุนศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทุกแห่งในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น  (สํานักปลัด
เทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 6,107,400 บาท
งบบุคลากร รวม 5,021,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,021,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,673,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผน
งาน และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 211,200 บาท
1) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ ผู้อํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 67,200
 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)
2) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร (พ
.ต.ก.) จํานวน 144,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท
1)  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน อัตราเดือนละ 5,600 บาท และพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิรับเงิน
ประจําตําแหน่งสังกัดกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน 103,200
 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)
2) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน  126,000
  บาท  (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,777,100 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 130,300 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

งบดําเนินงาน รวม 1,032,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 257,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวัน
หยุดราชการ ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึงเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 198,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ กําหนด (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 39,600 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียน ค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ปฏิกูล และค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร (ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560) ฯลฯ  (กองวิชาการและแผนงาน)
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินคดีของฝ่ายนิติการ กรณีนําคดีขึนสู่ศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา กรณีการดําเนินคดีตามคําพิพากษาหลังคดีสินสุด
แล้ว เช่น ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เพือเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ไป
ราชการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
โครงการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านเป็ด จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลฯ การออก
หน่วยประชาคมสัญจรตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ด รวมถึง
ประชาคมตําบล เพือใช้เป็นข้อมูลไปประกอบจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล และการประชุมคณะกรรมการทีเกียวข้องกับการจัดทํา
แผนฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสถานที ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสารแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเป็ด และ
เอกสารอืนๆทีเกียวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559 (กองวิชาการและ
แผนงาน)
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ้านเป็ด

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนิน
งานตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเป็ด เพือพัฒนาระบบกํากับดูแล
และตรวจสอบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ อันจะทําให้ท้องถินมีความ
สามารถในการดําเนินการแก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิงขึน เช่น  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน ค่า
วัสดุ เอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที 29 มกราคม 2559 (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีชํารุดเสีย
หายจําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น ปากกา กระดาษ ดินสอ แฟ้ม แผ่นใส ปากกาเขียนไวท์บอร์ด ไม้
บรรทัด ลวดเสียบ ทีเย็บกระดาษ ยางลบ นํายาลบคําผิด หนังสือ
พิมพ์ เอกสารหนังสือสังการทีทางราชการจัดพิมพ์เพือจําหน่าย ฯลฯ (กอง
วิชาการและแผนงาน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ สาย
ไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ ถ่าน แบตเตอรี ไมโครโฟน ขาตังไมค์โครโฟน
 ลําโพง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น แก้วนํา จาน ชาม สบู่ ผงซักฟอก ไม้
กวาด ไม้ถูพืน นํายาทําความสะอาดพืนและห้องนํา วัสดุอุปกรณ์งานบ้าน
งานครัวทีจําเป็นต้องใช้ ฯลฯ  (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรียางใน ยางนอก นํากลัน นํามันเบรก หัว
เทียน นอตและสกรู และวัสดุอืน ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ฯลฯ (กอง
วิชาการและแผนงาน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง และวัสดุอืน ๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย เลนส์
ซูม ขาตังกล้อง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม แผ่นดิสก์ หมึก
เครืองปริน กล่องใส่แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี โมเด็ม เมาส์ ฯลฯ และ
วัสดุอืนทีจําเป็นต้องใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธีการงบ
ประมาณ (กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการใน
ระบบสือสาร และค่าสือสารอืนๆ (กองวิชาการและแผนงาน)

งบลงทุน รวม 53,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลือน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบาน
เลือน จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตังจ่ายตาม
ราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  (กองวิชาการและแผน
งาน)
โต๊ะทํางานขนาด 1.50 เมตร พร้อมเก้าอี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 1.50 เมตร พร้อม
เก้าอี จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตังจ่ายตาม
ราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  (กองวิชาการและแผน
งาน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 ชุด ๆ
 ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท ตังจ่ายตามมาตรฐานราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (กองวิชาการและแผน
งาน)
เครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท ตังจ่ายตามมาตรฐานราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (กองวิชาการและแผน
งาน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง รวม 12,254,300 บาท
งบบุคลากร รวม 9,058,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,058,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,173,800 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง และเพือจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 67,200 บาท (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
        -  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน  67,200 บาท (กองคลัง)
 -  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ
  จํานวน  54,000 บาท (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 476,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,850,300 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 369,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 3,088,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 863,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ดําเนินการจัดซือหรือจัดจ้าง
ของเทศบาล (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 181,700 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 564,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ กําหนด (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 87,300 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เพือเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้
รับคําสังให้ไปราชการ ฯลฯ (กองคลัง)
2) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการ (กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีชํารุดเสีย
หายจําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 685,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ภายในกอง
คลัง เช่น ปากกา กระดาษ ดินสอ แฟ้ม แผ่นใส ปากกาเขียนไวท์บอร์ด ไม้
บรรทัด ลวดเสียบ ทีเย็บกระดาษ ยางลบ นํายาลบคําผิด หนังสือ
พิมพ์ เอกสารหนังสือสังการทีทางราชการจัดพิมพ์เพือจําหน่าย ฯลฯ  (กอง
คลัง) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายในการจัดซือสิงของต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราย แปรง
ทาสี กระเบือง สังกะสี ตะปู ขวาน ชะแลง หรือวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้
หรือจัดทําโดยใช้แรงงานของเทศบาล  (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรียางใน ยางนอก นํากลัน นํามันเบรก หัว
เทียน นอตและสกรู และวัสดุอืน ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ฯลฯ (กอง
คลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง และวัสดุอืน ๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ภาพ
พลิก โปสเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม แผ่นดิสก์ หมึก
เครืองปรินเตอร์ กล่องใส่แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี โมเด็ม เมาส์ ฯลฯ
 และวัสดุอืนทีจําเป็นต้องใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธีการงบ
ประมาณ (กองคลัง)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลือนที (มือถือ) ของกองคลัง ตาม
หนังสือ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2553 (กองคลัง)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการใน
ระบบสือสาร และค่าสือสารอืนๆ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 107,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เลเซอร์ LED ขาว/ดํา จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ LED 
ขาว/ดํา จํานวน 1 เครือง เป็นเงิน 7,900  บาท (กองคลัง) ตังจ่ายตาม
มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,680,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที
ตํารวจ ทหาร และอืนๆทีปฏิบัติหน้าทีในการรักษาความปลอดภัยสถานที
ราชการและสวนสาธารณะต่างๆ การจัดการจราจร และรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ด หรือปฏิบัติหน้าทีตามโครงการ
ของเทศบาลทีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและตามนโยบายของ
รัฐบาล (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 2,300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหานําท่วมและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 500,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนเครืองสูบนํา ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที หรือ อปพร. ค่าอาหาร ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที 29 ตุลาคม 2553 และจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นในการแก้ไขปัญหานําท่วมและภัยแล้ง ฯลฯ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ของทางราชการ

จํานวน 1,500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าสังใช้ อป
พร. (ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.3795 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2554) ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของรางวัล ค่า
อุปกรณ์ และอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าตกแต่งสถานที จุด
ตรวจ จุดพักรถ จุดบริการนักท่องเทียว ค่าสัญญาณไฟฟ้าแสงสว่าง ค่า
กรวยแบ่งช่องจราจร ค่าแผงเหล็ก ค่านําดืม กาแฟ โอวัลติน ผ้า
เย็น สําหรับบริการประชาชน และเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน ค่าจัดทําป้าย
สัญญาณเตือน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับรณรงค์ ค่าจัดซือกระบอง
ไฟฟ้ากระพริบ 3 จังหวะ  ค่าเสือจราจร ค่าตู้ไฟจราจร ค่าป้ายแนะนําเส้น
ทาง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุในการจัดการ
จราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ แผงกันจราจร กรวยจราจร ฯลฯ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกาย เช่น เสือ หมวก ถุงมือ รองเท้า ชุด
ปฏิบัติการ ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานเกียวกับการดับเพลิง เทศ
กิจ และเครืองแต่งกายชุดฝึก อปพร. ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2554 (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น สายส่งนําดับ
เพลิง หัวฉีด ข้อต่อ สารเคมีดับเพลิง ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองปันไฟ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปันไฟ ขนาด 7 แรงม้า (HP) เชือเพลิง
ดีเซล พร้อมขาตังและสปอร์ตไลท์คู่ จํานวน 1 ชุดๆ ละ 40,000 บาท เป็น
เงิน 40,000 บาท ตังจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
-  เพือสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการสายตรวจร่วมชุมชน
ค่ายสามัคคี ให้กับกรมทหารราบที 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย (สํานักปลัด
เทศบาล)

งานเทศกิจ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากรงานรักษาความสงบเรียบร้อย
และการจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิก อป
พร. เพือให้มีความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านความมันคง
และด้านการจราจร เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร เครือง
ดืม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการ (สํานักปลัด
เทศบาล)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครบรอบวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครบรอบวันสถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณ ค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการ (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการถังดับเพลิงประจําหมู่บ้าน จํานวน 400,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เบืองต้นในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยแก่ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ด เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
สําหรับโครงการ (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการฝึกอบรมการจับสัตว์เลือยคลาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจับสัตว์เลือยคลาน เสริมสร้างความ
รู้ความเข้าใจเกียวกับทักษะในการจับสัตว์เลือยคลาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ เครืองเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ (สํานักปลัด
เทศบาล)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถินป้องกันไฟป่า จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถินป้องกันไฟป่า เสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับการเกิดไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าทีงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. และประชาชนรู้ถึงขันตอนการดับ
ไฟป่าอย่างถูกวิธี เพือเตรียมการรับสถานการณ์ทีอาจจะเกิดขึน เช่น ค่าใช้
จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ เครืองเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการ (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสมาชิก อปพร. ให้มีความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าเครือง
แต่งกาย และค่าอุปกรณ์ อืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ (สํานักปลัด
เทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 11,451,300 บาท
งบบุคลากร รวม 8,583,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,583,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,744,900 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลกองการศึกษาพร้อมเงิน
ปรับปรุงประจําปี จํานวน  1,600,900 บาท (กองการศึกษา) 
2) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชครู/พนักงานครูเทศบาลใน
โรงเรียน จํานวน 3,209,000 บาท ตามหนังสือที มท 0809.4/ว 1157
 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560 (กองการศึกษา) 
3) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู/พนักงานครูเทศบาลในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 935,000  บาท ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 (กองการศึกษา)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 285,600 บาท
1) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ผู้อํานวยการกอง
ศึกษา อัตรา ๆ เดือนละ 5,600 บาท จํานวน  67,200 บาท   (กองการ
ศึกษา) 
2) เพือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ให้แก่ข้าราชการครู/พนักงานครูเทศบาล
ในโรงเรียน จํานวน  151,200 บาท  ตามหนังสือที มท 0809.4/ว 1157
 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560 (กองการศึกษา)
3) เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนรายเดือน ได้แก่เงินทีข้าราชการ
ครู/พนักงานครูในโรงเรียน ได้รับในอัตราเท่ากับเงิน
วิทยฐานะ จํานวน   67,200 บาท ตามหนังสือที มท 0809.4/ว 1157 ลง
วันที 13 มิถุนายน 2560 (กองการศึกษา) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา และ
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิรับเงินประจําตําแหน่งสังกัดกองการ
ศึกษา จํานวน   85,200  บาท  (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,243,500 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปของกองการศึกษา(ยกเว้นอัตราตามจํานวนทีส่วนกลางจัดสรร
ให้) จํานวน  1,644,100 บาท  (กองการศึกษา) 
2) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานงานจ้าง
ทัวไปในโรงเรียน (อัตราตามจํานวนทีส่วนกลางจัดสรร
ให้) จํานวน 242,400  บาท ตามหนังสือที มท 0809.4/ว1157 ลงวัน
ที 13 มิถุนายน 2560 (กองการศึกษา)
3) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานงานจ้าง
ทัวไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 357,000 บาท ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560   (กองการ
ศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 224,300 บาท
1) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปกองการศึกษา (ยกเว้นอัตราตามจํานวนที
ส่วนกลางจัดสรรให้) จํานวน  116,300  บาท  (กองการศึกษา) 
2) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ในโรงเรียน (อัตราตามจํานวนทีส่วนกลาง
จัดสรรให้) จํานวน  36,000  บาท ตามหนังสือที มท 0809.4/ ว1157
 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560 (กองการศึกษา) 
3)  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อัตราตามจํานวนที
ส่วนกลางจัดสรรให้) จํานวน 72,000 บาท  ตามหนังสือด่วนมาก ทีมท
 0809.4/ว 1326 ลงวันที  4 กรกฎาคม 2560 (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 2,317,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ เช่น การจัดแข่งขันกีฬา งาน
ประเพณี การประสานงานกับชุมชน งานเกียวกับกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน ฯลฯ ตามที
ระเบียบฯ กําหนด (กองการศึกษา) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ กําหนด(กองการศึกษา) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,800 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล และผู้
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯกําหนด (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 1,700,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียม  ค่าจัดทําประชาสัมพันธ์เผยแพร่  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึง  เช่น ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างรักษาความ
สะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน รถรับส่งนัก
เรียน ปฏิกูล และค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาครูต่างชาติ ค่าจ้าง
แรงงานอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายเกียวกับค่าจ้างแรงงานฯลฯ  (กองการ
ศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจ้าง  ได้แก่ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลง
ทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวกับการเดินทางไปราชการตามคําสัง
เทศบาลหรือทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองการศึกษา) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีดินและสิง
ก่อสร้างทีชํารุดเสียหาย และจําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 485,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ แบบพิมพ์ต่าง ๆ
 คลิป เข็มหมุด เทปใส กรรไกร คัตเตอร์ กาวลาเท็กซ์  แฟ้ม  เครืองคิด
เลข เครืองเย็บกระดาษ กระดาษเทาขาว กระดาษชาร์ท แท่นประทับ นํา
ดืม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  ฯลฯ  (กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ สาย
ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ  (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง  ไม้กวาด ถาด
หลุม จาน ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วนําพลาสติก ถังนํา กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง สบู่   ผงซักฟอก นํายาดับกลิน ถุงมือพลาสติก ไม้ขน
ไก่ ไม้ถูพืน ผ้าม่านกันฝน กระดาษชําระ นํายาเช็ดกระจก  คูลเลอร์นํา ผ้า
กันเปือน ทีนอนเด็ก ฯลฯ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด (กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ เช่น อิฐ หิน ปูน
ซีเมนต์  ทราย  พลัว  ไม้ต่างๆ คีม ค้อน ตะปู สีฯลฯ (กองการศึกษา)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน นํากลัน สายไมล์ นํามันเบรก ฯลฯ(กองการศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายในการจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง  จาระบี ฯลฯ  สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ (กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการ
เกษตร เช่น ต้นไม้ จอบ เสียม ใบมีด พันธุ์พืช ปุ๋ย ยากําจัดแมลง ฯลฯ
  (กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นป้าย
โฆษณา ผ้า โฟม ฟิวเจอร์บอร์ด  กระดาษ สี  พู่กัน แผ่นพลาสติก ฟิล์ม ค่า
ล้างอัดขยายภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธีการงบ
ประมาณ เช่น ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง นํามันพืช ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 77,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าติดตัง ค่ากระแสไฟฟ้ามีใช้สําหรับอาคารสถานทีทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าติดตัง ค่านําประปา ทีใช้ในอาคารสถานทีทีอยู่ในความ
ดูแลของกองการศึกษา  (กองการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าติดตัง ค่าบริการโทรศัพท์ทีใช้ในอาคารสถานทีทีอยู่ใน
ความดูแลของกองการศึกษา  (กองการศึกษา)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเกียวกับการติดตัง การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่า
บริการในระบบสือสาร และค่าสือสารอืนๆ ของสถานทีทีอยู่ในความดูแล
ของกองการศึกษา  (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา )
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านเป็ด ศูนย์การเรียน
รู้ ศูนย์เด็กและเยาวชน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถินและ
ปราชญ์ชาวบ้าน  ฯลฯ (กองการศึกษา )

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,499,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,365,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนครูแกนนําในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา   จํานวน    3,000   บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูแกนนําในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คนๆละ  3,000  บาท ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 จํานวน 3,000  บาท (กอง
การศึกษา)
2. ประเภทค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   
       จํานวน    3,000   บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 1 คนๆละ  3,000
  บาท ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 จํานวน 3,000  บาท (กองการศึกษา)
3. ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน    
        จํานวน   9,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทีเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที ในการดําเนินการประเมินผลงานระดับชํานาญการพิเศษ
และเชียวชาญ  จํานวน 3 คนๆละ 3,000  บาท             ตามหนังสือด่วน
ทีสุด ที มท 0809.4/ว1157 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560 จํานวน 9,000
  บาท (กองการศึกษา)
  

ค่าใช้สอย รวม 4,026,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมเพือพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึก
อบรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมทางวิชาการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถพาหนะ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีการเปิด–ปิดอบรมและค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  (กองการศึกษา ) 
โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมเพือพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึก
อบรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมทางวิชาการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถพาหนะ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีการเปิด–ปิดอบรมและค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  (กองการศึกษา ) 
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
บ้านเป็ด

จํานวน 100,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพือพัฒนา
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันลอยกระทง หรืออืนๆที
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปีของสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา ) 
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกฟันโปง

จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพือพัฒนา
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง เช่น  วันเด็กแห่ง
ชาติ  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพทันตกรรม วันสําคัญต่างๆ  หรือ
อืนๆทีปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปีของสถานศึกษา และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา ) 
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเป็ด

จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพือพัฒนา
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด เช่น  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม
อนามัย วันสําคัญต่างๆ  อาเซียนศึกษา หรืออืนๆทีปรากฏในแผน
พัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา ) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,726,500 บาท
   1.1)   โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด       จํานวน  2,887,200
 บาท  ประกอบด้วย
            1.1.1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จํานวน 1,280,000  บาท
            1.1.2) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จํานวน 20,000 บาท 
            1.1.3) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลบ้าน
เป็ด ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL 
จํานวน  9,600  บาท
     1.1.4) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลบ้าน
เป็ด ระบบ Wireless Fidelity:WiFi จํานวน 7,200 บาท
            1.1.5) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จํานวน 100,000 บาท                 
            1.1.6) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด  จํานวน  50,000 บาท 
     1.1.7) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD) จํานวน 500,000
 บาท
     1.1.8) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน 15,000 บาท
         1.1.9) เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระดับ
ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด  อัตราคนละ 500
 บาท/ภาคเรียน (1,000บาท/คน/ปี)  จํานวน  30,000   บาท
          1.1.10) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน   875,400   บาท   ประกอบ
ด้วย
                (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน    498,200
    บาท 
         (2) ค่าหนังสือเรียน     จํานวน   89,800   บาท
         (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน    จํานวน  71,500   บาท
         (4) ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน  89,900   บาท
                (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 126,000   บาท
    1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด  จํานวน   387,500   บาท
   -   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเป็ด จํานวน 
294,000 บาท  
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เป็ด จํานวน       93,500 บาท 
  1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง  จํานวน  451,800  บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง จํานวน 343,000 บาท  
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกฟันโปง จํานวน 108,800 บาท 
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 2,324,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,224,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านเป็ด และ และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด จํานวน 1,974,000บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านเป็ด จํานวน  250,000  บาท
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560  (กองการศึกษา )

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น วัสดุ อุปกรณ์  สือการเรียนการ
สอน หนังสือเรียน แบบเรียน แบบฝึกหัด กระดาษสี กระดาษ ฯลฯ  ให้แก่
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านเป็ด  (กองการศึกษา )

งบลงทุน รวม 1,293,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 893,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 224,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 8 เครืองๆละ 28,000 บาท  เป็น
เงิน  224,000 บาท ตังจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ (กองการศึกษา)
ชันอเนกประสงค์ (3ช่อง) จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันอเนกประสง (3ช่อง) จํานวน 120 ตัวๆ
ละ 500 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (กองการศึกษา)
ตู้บานเลือนกระจก 3 ฟุต จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือน
กระจก 3 ฟุต จํานวน 4 หลังๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท  ตัง
จ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (กองการศึกษา)
ตู้บานเลือนกระจก 4 ฟุต จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก 4 ฟุต  จํานวน 4 หลัง ๆ
 ละ 4,500  บาท เป็นเงิน 18,000  บาท ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (กองการศึกษา)
ตู้ลินชักเหล็ก 10 ชัน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ลินชัก
เหล็ก 10 ชัน จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท  เป็นเงิน 10,000  บาท ตัง
จ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (กองการศึกษา)
บอร์ดตู้กระจก จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบอร์ดตู้กระจก จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 10,000  บาท เป็นเงิน  10,000 บาท ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  (กองการศึกษา)
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พัดลมติดผนัง จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติด
ผนัง จํานวน 10 ตัวๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ตังจ่ายตาม
ราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (กองการศึกษา)
ล็อกเกอร์ไม้ 8 ช่อง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล็อกเกอร์
ไม้ 8 ช่อง จํานวน 1 หลังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตังจ่าย
ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองเล่นดีวีดี จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นดีวีดี จํานวน 2 เครืองๆ ละ 2,500
  บาท เป็นเงิน 5,000  บาท ตังจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิว จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 32 นิว จํานวน 2 เครืองๆ ละ 8,000  บาท เป็น
เงิน 16,000  บาท ตังจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 6,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 หลัง ๆ
ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 6,500  บาท ตังจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์อืน
เครืองเล่นสนามเด็กเล่น จํานวน 500,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามเด็ก
เล่น จํานวน 1 ชุดๆ ละ 500,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท ตังจ่าย
ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  (กองการศึกษา)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านเป็ด จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด  (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

จํานวน 200,000 บาท

 -  เพือบํารุงรักษาซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบ้านเป็ด ตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0816.2
/ว 3301  ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 (กองการศึกษา )
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,840,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,840,000 บาท

1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน  2,840,000   บาท
 -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนให้กับนักเรียนชัน
อนุบาลถึงชันประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐานทีตังอยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด จํานวน 2,840,000  บาท ได้แก่
 1.1)  โรงเรียนบ้านกอก  จํานวน 388,000 บาท
 1.2)  โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง จํานวน 524,000 บาท 
 1.3)  โรงเรียนบ้านคําไฮหัวทุ่งประชาบํารุง จํานวน 456,000 บาท
 1.4)  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) จํานวน 992,000 บาท
 1.5)  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบํารุง จํานวน  480,000 บาท       
ตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
  (กองการศึกษา)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 180,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ สําหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่า
มหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการ
ศึกษา )  
โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษาในเขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ด  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีที
เกียวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 (กอง
การศึกษา ) 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และผู้
มีทักษะทางด้านกีฬา

จํานวน 300,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ผู้ด้อย
โอกาส  ผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และผู้มีทักษะทางด้านกีฬา  ทีมีภูมิ
ลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ดและหน่วยงานอืนๆ ทีตังอยู่ในพืนที
เทศบาลตําบลบ้านเป็ด เช่น จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุการ
ศึกษา อุปกรณ์การเรียน  ชุดนักเรียน ชุดกีฬา รองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามพ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมฉบับที 13 พ.ศ. 2552 (กองการ
ศึกษา )
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบลบ้านเป็ด จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ด ในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์เด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ด เช่น ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (กองการ
ศึกษา ) 
โครงการอบรมค่ายเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมค่ายเยาวชน เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 (กองการ
ศึกษา) 
 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 39,191,700 บาท
งบบุคลากร รวม 19,668,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 19,668,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,945,700 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 91,200 บาท
1) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อมจํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 67,200
 บาท (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
2) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้แก่พนักงานเทศบาลสายวิทยา
ศาสตร์ จํานวน 24,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 297,600 บาท
 1) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม อัตราเดือนละ 5,600 บาท และพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
รับเงินประจําตําแหน่งสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม จํานวน 121,200 บาท  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
 2) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งงานประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ให้
แก่พนักงานเทศบาลสายวิทยาศาสตร์ จํานวน 109,200 บาท (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
 3) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งและตําแหน่งงานประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ (วช.) ให้แก่พนักงานเทศบาลสายวิทยาศาสตร์ จํานวน 67,200
 บาท (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 178,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,800 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ลูกจ้างประจํา (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 13,382,200 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,767,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 15,673,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,223,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรทีปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม หรือบุคลากรจากภายนอกหน่วย
งาน เช่น แพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุขอืน ๆ ค่ารับรองและ
พิธีการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างในกองสาธารณสุข ตามระเบียบฯ กําหนด (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ กําหนด (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 47,400 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 10,550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 8,000,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าทิงขยะหรือกําจัดขยะ
กับเทศบาลนครขอนแก่นหรือหน่วยงานอืนหรือเอกชนทีให้บริการ ค่าจ้าง
เหมาติดตังระบบ GPS หรือประมวลผล ค่าลงทะเบียนค่าโฆษณาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพนํา ค่าจ้างดูดนําเสียหรือสิง
ปฏิกูล ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร (ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22มีนาคม 2560) ค่าเบียประกันในการจัดทําประกันภัย
สําหรับรถยนต์ราชการภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ ซึงสามารถจัดทํา
ประกันภัยและเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 ค่าจ้างเหมาอืนๆ
ทีเข้าลักษณะรายจ่ายเกียวกับค่าจ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)
2) ค่าจ้างแรงงาน เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่าง
ใดอย่างหนึงหรือจ้างทําของต่างๆทีมีความจําเป็น หรือค่าจ้างแรงงานอืนๆ
ทีเข้าลักษณะรายจ่ายเกียวกับค่าจ้างแรงงาน (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไป
ราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน/อบรม/สัมมนาและค่าใช้จ่ายอืนๆ (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีดินและสิง
ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อมทีชํารุดเสียหาย เช่น รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี เครือง
พิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น พัดลม อุปกรณ์การแพทย์ เครืองมือ
แพทย์ เครืองพ่นยุง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า รถบรรทุก
ขยะ ซ่อมแซมทรัพย์สินของตลาดหรือลานค้าชุมชน ฯลฯ (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 3,680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ยางลบ เครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่านํา
ดืม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ สาย
ไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ ถ่าน แบตเตอรี ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าภาชนะรองรับขยะ ถุงดํา แก้วนํา จาน ชาม ไม้กวาด ที
ตักขยะ นํายาทําความสะอาด นํายาล้างรถ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราย แปรง
ทาสี กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน ชะแลง สี คีม เลือย ขวาน ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ หรือวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้ หรือจัดทําโดย
ใช้แรงงานของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายในการซืออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน คีม นอต ไขควง นํามันเบรก นํากลัน สายไมล์ หัวเทียน ใบพัดหรือใบ
กวาดรถกวาดและดูดฝุ่นถนน และวัสดุอืนๆเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซลนํามันเบนซิน นํามันเครือง จาระบี นํา
กลัน  ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา
และวัสดุทางการแพทย์อืนๆ ทีจําเป็น ค่านํายาฆ่าเชือ อุปกรณ์การ
แพทย์ ถุงมือ นํายาเคมีฉีดพ่นยุง ทรายอะเบท นํายาตรวจสารปนเปือนใน
อาหาร ยากําจัดหนู และอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในงานควบคุมโรค
ป้องกันโรค ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ จอบ เสียม มีด พันธุ์
พืช ปุ๋ย ยากําจัดแมลง อีเอ็ม วัสดุอุปกรณ์ในการตัดหญ้าและตัดแต่งกิง
ไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการสูบนํา สายยาง หรือวัสดุการเกษตรอืนๆทีจําเป็น
ต้องใช้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ สี พู่กัน ป้ายไวนิลหรือป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เอกสารสิงพิมพ์ โปสเตอร์ โฟม และวัสดุอืนๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม) 
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายให้แก่พนักงานในกองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม เช่น เสือ กางเกง รองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ผ้าปิด
จมูก เสือกันฝน เสือสะท้อนแสง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ ตลับหมึก แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆทีไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธีการงบ
ประมาณ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุข ลานจอดรถขยะ ตลาดทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบลบ้านเป็ด (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์บริการสาธารณสุข ลานจอดรถขยะ ตลาดที
อยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลบ้านเป็ด (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ลานจอดรถ
ขยะ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การใช้บริการ
ระบบติดตาม (GPS) อินเตอร์เน็ตและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าบริการราย
เดือน GPS ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 3,849,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,849,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) โต๊ะทํางานขนาด 1.50 เมตร พร้อมเก้าอี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานขนาด 1.50 ม.พร้อม
เก้าอี จํานวน 2 ชุดๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตังจ่ายตาม
ราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)
2) เก้าอีทํางาน จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัวๆละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 6,000 บาท ตังจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์
ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
3) ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลือน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลือน จํานวน 2 หลังๆ
ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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4) โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 5,000 บาท ตังจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์
ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 
ซีซี แบบอัดท้าย

จํานวน 2,400,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จํานวน 1 คันๆละ 2,400,000
 บาท ตังจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังเหล็กบรรจุขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังเหล็กบรรจุขยะขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์
เมตร จํานวน 2 ถังๆละ 100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท ตังจ่าย
ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงานพร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 16,000 บาท ตังจ่ายตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
2) เครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 2,800 บาท  ตังจ่ายตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1) ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น อาคารและสิงก่อสร้างทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
บ้านเป็ด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ตลาด ห้องนํา ลานจอดรถ
ขยะ สถานทีล้างรถ รัว ประตู ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 850,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการสิงแวดล้อมและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือการอนุรักษ์และรักษาสิงแวด
ล้อม ดูแลความสะอาดของบึง แหล่งนํา และคูคลองในเขตเทศบาลบ้าน
เป็ด ตลอดจนการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสิงแวดล้อม ค่าจ้างหน่วย
งาน/องค์กรอืนในการตรวจสอบคุณภาพนํา ค่าป้ายรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าโปสเตอร์ แผ่นผับให้
ความรู้ ค่าจัดบอร์ดความรู้ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการบ้านเป็ดเมืองน่าอยู่ จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมแกนนําชุมชนในการดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาเมืองสะอาด และจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที ค่าป้ายรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าโปสเตอร์ แผ่นผับให้
ความรู้ ค่าจัดบอร์ดความรู้ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การควบ
คุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อทีเกิดในพืนที ค่าตอบแทนการรณรงค์ใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และเวชภัณฑ์ควบคุมโรคอืนๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ต้องใช้ในโครงการ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและส่งเสริมการออกกําลังกายใน
ชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่แกนนําสุขภาพ
ในชุมชน เช่น แกนนําสุขภาพผู้นําชุมชนและกลุ่มอาสาสมัครอืนๆ ค่าใช้
จ่ายในการประชุม ค่าตอบแทนผู้เข้าอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าโปสเตอร์-แผ่น
พับให้ความรู้โรคต่างๆ ค่าจัดบอร์ดให้ความรู้ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็นในโครงการ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของแกนนําด้านสาธารณสุข จํานวน 500,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของแกนนําด้านสาธารณสุข ให้
มีความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ การทบทวนความรู้ให้มีความเชียวชาญในการ
ในการปฏิบัติงานและดูแลสุขภาพประชาชน ตลอดจนนําความรู้และ
ประสบการณ์ทีได้รับการศึกษาดูงานมาประยุกต์ในพืนทีชุมชน/หมู่บ้าน
ของตนเอง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุสํานักงาน ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ค่าเช่าสถานที ค่าที
พัก ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ตามแนวทางการพัฒนา
เพิมประสิทธิภาพแกนนําด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0994 ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/729 ลงวันที 31 มีนาคม 2560
   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้
สูงอายุกลุ่มติดสังคม กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฟืนฟูสุขภาพ ค่าวัสดุอุปการณ์ในการจัดกิจกรรมออกกําลัง
กายในผู้สูงอายุ กิจกรรมรักษาพยาบาลและฟืนฟูสภาพผู้สูงอายุ ค่าอุปกรณ์
ในการรักษาพยาบาลและฟืนฟูสภาพ กิจกรรมติดตามเยียมบ้านผู้สูง
อายุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการติดตามเยียมบ้าน ค่าตอบแทนผู้เข้าอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
สําหรับโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)
โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร แกนนําการ
คุ้มครองผู้บริโภคและจัดกิจกรรมเพือเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ด ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าโปสเตอร์ แผ่นผับให้ความรู้ ค่าจัด
บอร์ดความรู้ต่างๆ ค่าชุดทดสอบหาสารปนเปือนในอาหารอุปกรณ์หรือ
ภาชนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดซือยาและเวชภัณฑ์เพือสนับสนุนการรักษาพยาบาล จํานวน 200,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือยาและเวชภัณฑ์ทีจําเป็นในการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทีมาใช้บริการทีศูนย์บริการสาธารณสุขบ้าน
หัวทุ่ง การให้บริการเชิงรุก การออกหน่วยบริการประชาชน ตลอดจนวัสดุ
ทางการแพทย์ทีจําเป็นในการบริการประชาชนทังในและนอกสํานัก
งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)
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โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและรักษาพยาบาลเชิงรุก จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองปัญหา
สุขภาพ ค่าวัสดุทีจําเป็น รักษาพยาบาลเชิงรุกในชุมชน ค่าตอบแทน
บุคลากรทางการแพทย์ในการออกหน่อยให้บริการ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการออกหน่วยบริการ
ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น  จํานวน    50,000 บาท  
 -  เพือสนับสนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม (กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ “เวทีแลกเปลียนความรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 500,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  สําหรับ  ผู้สูง
อายุ และคนพิการหรือทุพพลภาพ  เพือให้ผู้สูงอายุ คนพิการหรือ
ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนืองและให้
ความช่วยเหลือด้วยกันเอง มาตรา 50 ข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2542 และกฎหมายอืนมาตรา 16 (10) แห่งพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ
.ศ.2542  เช่น ค่าจัดอบรม ค่าวิทยากร ค่าสถานที ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
สําหรับโครงการ (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ด

จํานวน 500,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ด ในการดําเนิน
โครงการและจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนพิการเกียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น ค่าจัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากรค่าสถานที ค่าอาหาร  เครือง
ดืม  ค่าของขวัญ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560   (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิขันพืนฐานเพือสร้างความเข้ม
แข็งของคนพิการในชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
ขันพืนฐานเพือสร้างความเข้มแข็งของคนพิการในชุมชน ในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เช่น  ค่าจัด
อบรม ค่าวิทยากร ค่าสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 14,704,100 บาท
งบบุคลากร รวม 11,053,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,053,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,034,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 5,600 บาท  จํานวน 67,200 บาท (กอง
ช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 230,400 บาท
    1) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท และพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิรับเงินประจําตําแหน่ง
สังกัดกองช่าง รวมเป็นเงินจํานวน 188,400 บาท (กองช่าง)
    2) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายวิทยาศาสตร์ให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 42,000
 บาท (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,051,400 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 670,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 3,440,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 485,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 99,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง จํานวน 54,000
 บาท  (กองช่าง) 
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีตรวจแบบแปลนนายช่าง, นายตรวจที
เป็นเจ้าหน้าทีตรวจแบบแปลนตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จํานวน 45,000 บาท (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจ
ทําในเวลาราชการได้  (กองช่าง) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 234,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ     (กองช่าง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 102,400 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา (กองช่าง) 

ค่าใช้สอย รวม 1,550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างแรงงาน เช่น ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ปฏิกูล และค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร (ตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560) ฯลฯ (กองช่าง) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีมีคํา
สังให้ไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าลงทะเบียน/อบรม/สัมมนาและค่าใช้จ่ายอืน ๆ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีชํารุดเสีย
หายจําเป็นต้องซ่อมแซม บํารุงรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 1,255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเช่น กระดาษ, กระดาษไข, กระดาษ
กราฟ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ไม้บรรทัด, ไม้ฉาก, ยางลบ ฯลฯ (กองช่าง) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น แก้วนํา จาน ชาม สบู่ ผงซักฟอก ไม้
กวาด ไม้ถูพืน นํายาทําความสะอาดพืนและห้องนํา วัสดุอุปกรณ์งานบ้าน
งานครัวทีจําเป็นต้องใช้ ฯลฯ (กองช่าง) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินเช่น ไม้
ต่างๆ, นํามันทาไม้, สี, ปูนซีเมนต์, ปูนขาว, ทราย, อิฐ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายในการซืออะไหล่รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เช่น เพลา แบตเตอรี ยางรถ หัวเทียน นํามันเบรก ฯลฯ
    (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 450,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง จาระบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ (กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด พันธุ์พืช ปุ๋ย ยา
กําจัดแมลงฯลฯ (กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ,สี,พู่กัน, ฟิล์ม, แผ่นป้ายและแผงประกาศ ฯลฯ
 (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เม้าส์ หมึก
ปรินเตอร์ แผ่นซีดีฯลฯ (กองช่าง) 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ด และแก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง  (กองช่าง) 

งบลงทุน รวม 210,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 210,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางาน ขนาด 1.50 เมตร พร้อมเก้าอี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 1.50 เมตร พร้อม
เก้าอี จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (กองช่าง)
ตังจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ดและแก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง  (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า โคมไฟ-โฟโต้
อิเล็กตรอน ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ (กองช่าง) 

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 400,000 บาท

1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น จํานวน   400,000
  บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการสํารวจออก
แบบประมาณการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ขอนแก่น เป็นแต่ละ
หมู่บ้าน (กองช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 400,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือถังขยะชนิดต่างๆ ได้แก่ ถังขยะ
พลาสติก หรือทีทําจากยางรถยนต์มีฝาปิดมิดชิด มีขาตัง พร้อมพิมพ์ข้อ
ความและตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานตามทีกําหนด (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 5,038,300 บาท
งบบุคลากร รวม 4,374,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,374,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,491,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน 67,200 บาท (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม อัตราเดือนละ 5,600 บาท และพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิรับเงิน
ประจําตําแหน่งสังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 103,200 บาท (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,544,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป   (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 575,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจ
ทําในเวลาราชการได้ ตามหนังสือที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,400 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ค่าจัดทําแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์ ปฏิกูล และค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร (ตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560) ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีมีคําสัง
ให้ไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ลงทะเบียน/อบรม/สัมมนาและค่าใช้จ่ายอืน ๆ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีชํารุดเสีย
หายจําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเช่น กระดาษ, กระดาษไข, กระดาษ
กราฟ, หมึก, ดินสอ, ปากกา,     ไม้บรรทัด, ไม้ฉาก, ยางลบ แฟ้ม แบบ
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ สาย
ไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ ถ่าน แบตเตอรี ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายในการซืออะไหล่รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เช่น เพลา แบตเตอรี ยางรถ หัวเทียน ฯลฯ  (กองสวัสดิการ
สังคม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันเบรก จาระบี ฯลฯ สําหรับรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ,สี,พู่กัน, ฟิล์ม, แผ่นป้ายและแผงประกาศ ฯลฯ
 (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนือง แผ่น
ดิสก์ เม้าส์ หมึกปรินเตอร์ แผ่นซีดีฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธีการงบ
ประมาณ (กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 88,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลือน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบาน
เลือน  จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตังจ่าย
ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 ชุด ๆ
 ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท ตังจ่ายตามมาตรฐานราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (กองสวัสดิการสังคม)
เครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท ตังจ่ายตามมาตรฐานราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 4,030,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,600,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือจัดทําแผนชุมชน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือจัดทําแผน
ชุมชน เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชีแจงการจัดทําและทบทวน
แผนชุมชน และจัดประชุมระดมความคิดเห็นชุมชน เพือจัดทําแผนชุมชน
ในระดับเทศบาล สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0891.4/ว 856 ลงวันที  12 มีนาคม 2553 (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝึกอบรมประชาชนเรียนรู้เพือสืบสานงานในพระราชดําริ จํานวน 300,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมให้
ประชาชนได้เรียนรู้สามารถเผยแพร่เกียวกับพระราชกรณียกิจพระมหา
กรุณาธิคุณและพระราชดําริผ่านโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที  ค่าที
พัก ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีจํา
เป็นสําหรับโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 2196 ลงวันที 25 ตุลาคม 2559   (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพือพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่ม
สตรีเทศบาลตําบลบ้านเป็ด

จํานวน 300,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีในชุมชน และพัฒนา
สตรีในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร/พนักงานท้อง
ถิน การให้ความรู้เพือการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพืนที การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบ
ครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และอืน ๆ
 ทีจําเป็นสําหรับโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 (กองสวัสดิการ
สังคม)
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นําหมู่
บ้าน และบุคคลในชุมชน

จํานวน 1,200,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน และบุคคลในชุมชน เช่น ค่า
สมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่า
เบียเลียง ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีจําเป็น
สําหรับโครงการ  (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด

จํานวน 300,000 บาท

 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ด เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเช่าสถาน
ที  ค่าทีพัก ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าอุปกรณ์ และอืน ๆ
 ทีจําเป็นสําหรับโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  (กองสวัสดิการ
สังคม)
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จํานวน 400,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน ประชาชน การออกหน่วยบริการเคลือนทีการร่วมกิจกรรมและการ
ออกบริการกับชุมชน เพือให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของ
ขวัญ ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดซือวัสดุอุปโภค บริโภค และอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการ  (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมสร้างฐานความรู้ให้กับ
สมาชิกในครอบครัว การจัดเวทีพูดคุยแบบเปิดใจระหว่างสมาชิกในครอบ
ครัว การนมัสการพระสงฆ์มาแสดงธรรม การทํากิจกรรมร่วม
กัน เช่น ..ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าของขวัญ ค่าอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ (กอง
สวัสดิการสังคม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,430,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,430,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท

1) อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น                จํานวน       30,000   บาท
 -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (สํานักปลัดเทศบาล)
 2) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมือง
ขอนแก่น (ศป.ปส.อ.เมืองขอนแก่น) ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอําเภอเมืองขอนแก่น จํานวน 50,000  บาท  
 -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอเมืองขอนแก่น (ศป.ปส.อ.เมืองขอนแก่น) ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอเมืองขอนแก่น (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 1,350,000 บาท
1) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน  เพือการทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ด      จํานวน    1,200,000  บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน  เพือการทํากิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
พัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนร่วมกับประชาชนในชุมชน (กอง
สวัสดิการสังคม)
2. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน  เพือจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในชุมชน
เนืองในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถ                                                  จํานวนเงิน  150,000
  บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพือจัดกิจกรรมเทิดพระ
เกียรติในชุมชนเนืองในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ  (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ในการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าชุด
กีฬา อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา )
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โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตําบลบ้านเป็ด จํานวน 250,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาล
ตําบลบ้านเป็ด ในการจัดแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลบ้านเป็ด เช่น ค่า
เช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่ง
ขัน ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าทีจัดการแข่งขัน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา )
โครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมาราธอน จํานวน 400,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมาราธอน ใน
การจัดแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมาราธอน เช่น เงินหรือของค่าถ้วย
รางวัล ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้า
หน้าทีจัดการแข่งขัน  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
โครงการแข่งขันกีฬาและการออกกําลังกายเทศบาลตําบลบ้านเป็ด จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมแข่งขันกีฬาและการ
ออกกําลังกาย เช่น ค่าวัสดุคค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่า
ถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าทีฝ่ายจัดการแข่งขัน  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา )
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดซืออุปกรณ์
กีฬาสําหรับให้บริการแก่ชุมชน หมู่บ้าน ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านเป็ด และ ใช้ในภารกิจของกองการศึกษา เทศบาลตําบล
บ้านเป็ดตามความต้องการและความสนใจและความถนัด เช่น ฟุตบอล วอ
ลเล่ย์บอล ตะกร้อ   เปตอง แบดมินตัน เทนนิส ตาข่าย
ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ วัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้อง    ตามพ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ
. 2496 และแก้ไขเพิมเติมฉบับที 13 พ.ศ. 2552 (กองการศึกษา)
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด

จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านเป็ด ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรือกีฬานักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 2,160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ใน
การจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าจัดสถานที ค่า
วัสดุ - อุปกรณ์  ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา ) 
โครงการงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 1,000,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างมหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีกรรมทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559 (กองการศึกษา )
โครงการประเพณีสงกรานต์ จํานวน 1,000,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างมหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีกรรมและศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา ) 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินและปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน
และปราชญ์ชาวบ้าน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถินและปราชญ์ชาวบ้าน  เช่นค่าปรับปรุงสถานที ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา ) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเทศบาลตําบลบ้านเป็ด จํานวน 500,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพือส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทียวหาดทรายทะเลสาบบึงหนองโคตร  เช่น ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างมหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559 (กองการศึกษา ) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,500,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,500,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
1) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของกองคลัง จํานวน 500,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของกองคลัง (ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด)
(กองคลัง) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 5,000,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ถนน
ลูกรัง ถนนคอนกรีต ทางระบายนํา สนามกีฬา ลานกีฬา ฯลฯ ทีอยู่ในเขต
เทศบาลตําบลบ้านเป็ด หรือทีเกิดความเสียหายจากสาธารณภัยหรือภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ทรัพย์สินอืนทีจําเป็นต้องตรวจหรือสํารวจให้ทราบ
ความชํารุดเสียหายก่อนจึงประมาณค่าปรับปรุงได้ (กองช่าง)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 32,344,200 บาท
งบลงทุน รวม 32,344,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 32,344,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 2 จุด หมู่
ที 1 บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางสมศรี แคว้นน้อย)

จํานวน 772,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี  ภายใน
บ้านเป็ด หมู่ที 1 (ซอยบ้านนางสมศรี แคว้นน้อย) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 จุด ดังนี
จุดที 1 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว 35.00 เมตร จํานวน 2
 ข้าง ความยาวรวม 70.00 เมตร
จุดที 2 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวีความยาว 167.00 เมตร จํานวน 2
 ข้าง ความยาวรวม 334.00 เมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)

10) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 2 จุด 
หมู่ที 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยมาย ค่ายหนู ถึง หน้าวัดศรีสะอาด)

จํานวน 179,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านหัวทุ่ง หมู่ที 5 (ซอยมาย ค่ายหนู ถึง หน้าวัดศรีสะอาด) ตําบลบ้าน
เป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 จุด ดังนี
จุดที 1 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว 47.00 เมตร 
จุดที 2 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวีความยาว 47.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)

11)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 2 จุด 
หมู่ที 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยสมานสามัคคี)

จํานวน 252,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านหัวทุ่ง หมู่ที 5 (ซอยสมานสามัคคี) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 จุด ดังนี
จุดที 1 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว 62.00 เมตร 
จุดที 2 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวีความยาว 62.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)

12) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 2 จุด 
หมู่ที 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยตาเคนอุทิศ)

จํานวน 314,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านหัวทุ่ง หมู่ที 5 (ซอยตาเคนอุทิศ) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 จุด ดังนี
จุดที 1 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว 75.00 เมตร 
จุดที 2 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวีความยาว 75.00 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
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13)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 2 จุด 
หมู่ที 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยตาคําอุทิศ)

จํานวน 434,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านหัวทุ่ง หมู่ที 5 (ซอยตาคําอุทิศ) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 จุด ดังนี
จุดที 1 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว 115.00 เมตร 
จุดที 2 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวีความยาว 115.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)

14)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 2 จุด 
หมู่ที 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยอินทิราอยู่ในชุมชนหัวทุ่ง4)

จํานวน 647,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านหัวทุ่ง หมู่ที 5 (ซอยอินทิราอยู่ในชุมชนหัวทุ่ง4) ตําบลบ้าน
เป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 จุด ดังนี
จุดที 1 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว 167.00 เมตร 
จุดที 2 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวีความยาว 167.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)

15) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที 6 บ้านคํา
ไฮ (ชุมชน3 ถนนข้างโรงขนมเสรี ถึง บ้านนายไพฑูรย์ ประทุมรุ่ง)

จํานวน 325,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านคําไฮ หมู่ที 6 (ชุมชน3ถนนข้างโรงขนมเสรี ถึง บ้านนายไพ
ฑรูย์ ประทุมรุ่ง ) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน1 จุด โดยขุดวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร (มอก.3)  ความยาว 116.00 เมตร พร้อมบ่อพักและ
รางวี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ด
กําหนด (กองช่าง)
16) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที 6 บ้านคํา
ไฮ (ชุมชน3ร้านไทยแลนด์คาร์ไบค์ถึงร้านชัยทวีพาณิชย์)

จํานวน 559,700 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านคําไฮ หมู่ที 6 (ชุมชน3ร้านไทยแลนด์คาร์ไบค์ ถึง ร้านชัยทวี
พาณิชย์) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 1 จุด โดยขุดวางท่อระบายนํา  ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความ
ยาว 197.00 เมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบล
บ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
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17)โครงการยกระดับถนน พร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ที 7 บ้านกอก  ซอย 
34 (ซอยศรีมาลา) จากบ้านนางเรียม โซ่เงิน ถึงบ้านนางกอง วชิพรหมมา

จํานวน 1,123,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายนํา หมู่ที 7 ซอย 34 (ซอยศรีมาลา) จากบ้านนางเรียม โซ่
เงิน ถึง บ้านนางกอง วชิพรหมมา) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
1.เสริมผิวยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
2.โดยขุดวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร (มอก.3) ยาวรวม 372.00 เมตรพร้อมบ่อพักและรางวี
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กอง
ช่าง)

18) โครงการยกระดับถนน พร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ที 7 บ้านกอก ซอย 
32 (ซอยเสียงแคน) จากบ้านนายจักรินทร์ บุญจวง ถึงบ้านนางเกสร ราชา
วงษ์)

จํานวน 358,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ภายในบ้านกอก หมู่ที 7 ซอย 32 (ซอยเสียงแคน) จากบ้านนาย
จักรินทร์ บุญจวง ถึง บ้านนางเกสร ราชาวงษ์) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
1.เสริมผิวยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00
 หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร (ฝังทิศตะวัน
ตก)
2. ขุดวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
 เมตร (มอก.3) ยาว 83.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวีพร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)

19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 บ้านหนองโจด (ซอย
บ้านนางทองคํา เพ็งพระจันทร์)

จํานวน 753,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองโจด
 หมู่ที 8 (ซอยบ้านนางทองคํา เพ็งพระจันทร์) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00
 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,360.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านเป็ด (ซอยนาย
เหรียญทอง ช่วยปุ้ง)

จํานวน 30,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านเป็ด หมู่
ที 1 (ซอยนายเหรียญ ช่วยปุ้ง) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
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20)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 บ้านหนอง
ขาม (ซอยมารวยตลอดสาย)

จํานวน 1,985,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านหนองขาม หมู่ที 9 (ซอย มารวยตลอดสาย) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขุดวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  (มอก
.3) ยาว 556.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 2 ข้าง ระยะทาง
รวม 1,112.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบล
บ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง) 
21)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 บ้านหนองขาม (ซอย
ผู้ใหญ่บ้าน นายประดุง วังขันธ์)

จํานวน 32,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนอง
ขาม หมู่ที 9 (ซอยผู้ใหญ่บ้าน นายประดุง วังขันธ์) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
22)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี  หมู่ที 10 บ้าน
คําไฮ (จากแยกบ้านเลขที7นายปรีชา แพงมา ถึง บ้านเลขที 1นาย
พงษ์พิทักษ์ ศิลปษา)

จํานวน 280,900 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านคําไฮ หมู่ที 10 (จากแยกบ้านเลขที7นายปรีชา แพงมา ถึง บ้านเลข
ที 1นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยขุดวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและราง
วี ยาว 100.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบล
บ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
23)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี  หมู่ที 10 บ้าน
คําไฮ (จากบ้านเลขที124/1นายประสงค์ เพ็ญจันทร์ ถึง บ้านเลขที 229 นาง
สมบัติ เพิมทรัพย์)

จํานวน 467,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านคําไฮ หมู่ที 10 (จากบ้านเลขที124/1นายประสงค์ เพ็ญ
จันทร์ ถึง บ้านเลขที 229 นางสมบัติ เพิมทรัพย์) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขุดวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและราง
วี ยาว 166.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบล
บ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
24) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี  หมู่ที 10 บ้าน
คําไฮ (พืนทีชุมชน2จากบ้านเลขที8 ถึงบ้านเลขที 46)

จํานวน 278,900 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านคําไฮ หมู่ที 10 (พืนทีชุมชน2 จากบ้านเลขที8 ถึงบ้านเลข
ที 46) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขุดวาง
ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอ
ก.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ยาว 100.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
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25)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี  หมู่ที 11บ้าน
สันติสุข (ซอยทางเข้าแยกเข้าค่ายร.8 ถึง แยกซอย6)

จํานวน 896,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านสันติสุข หมู่ที 11 (ซอยทางแยกเข้าค่ายร.8 ถึง แยกซอย6) ตําบลบ้าน
เป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขุดวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.3) พร้อม
บ่อพักและรางวี ยาว 345.00 เมตร ด้านทิศเหนือ พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที 11 บ้านสันติสุข (ซอย 
5)

จํานวน 338,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสันติสุข หมู่
ที 11 (ซอย 5) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
27) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา และเสริมผิวยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 12 บ้านกอกน้อย (ซอย หอพักเปียมสุข)

จํานวน 450,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา ภายในบ้านกอกน้อย หมู่ที 12
  (ซอย หอพักเปียมสุข) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 
1.ขุดวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร (มอก.3) ยาว 120.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี  
2. เสริมผิวยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 120.00 หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00
 ตารางเมตร ฝังทิศใต้
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กอง
ช่าง)

28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ที 
13 บ้านพรสวรรค์ (ปัมนํามันถึงทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์)

จํานวน 1,895,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํา
พร้อมบ่อพักและรางวี  บ้านพรสวรรค์ หมู่ที 13 (ปัมนํามันถึงทางเข้า
ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 
1.โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,750.00 ตารางเมตร 
2.ขุดวางท่อระบายนํา  ขนาดเส้าผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.3) ความ
ยาวรวม 350.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี (ฝังทิศใต้) จํานวน 1 ข้าง 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กอง
ช่าง)
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29)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา จํานวน 2 จุด หมู่ที 14 บ้านหัวทุ่งนคร 
(หน้าอู่ใจสวรรค์)

จํานวน 986,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านหัวทุ่งนคร หมู่ที 14 (หน้าอู่ใจสวรรค์) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 จุด ดังนี
จุดที 1 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว 178.00 เมตร 
จุดที 2 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและรางวีความยาว 178.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)

3) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 1 จุด หมู่
ที 1 บ้านเป็ด (จากแยกถนนศรีจันทร์ ถึงบ้านนางเบย หาญสุริย์)

จํานวน 641,600 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านเป็ด หมู่ที 1 (จากแยกถนนศรีจันทร์ถึงบ้านนางเบย หาญสุริย์) ตําบล
บ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 จุด โดยขุดวาง
ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก
.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว 217.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
30) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 บ้านหัวทุ่งนคร ( 
หลังอู่ ส.เจริญยนต์หลังร้านอาหารลานไม้)

จํานวน 233,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวทุ่ง
นคร หมู่ที 14 ( หลังอู่ ส.เจริญยนต์หลังร้านอาหารลานไม้) ตําบลบ้าน
เป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 416.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
31) โครงการปรับปรุงถนนด้านทิศตะวันตกบึงหนองโคตร หมู่ที 14 บ้านหัว
ทุ่งนคร

จํานวน 3,940,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวทุ่ง
นคร หมู่ที 14 ด้านทิศตะวันตกบึงหนองโคตร   ตําบลบ้านเป็ด อําเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 851.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,225.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
32) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี  หมู่ที 15 บ้าน
หนองขาม (สีแยกรัตนาธานี – ถนนเหล่านาดี)

จํานวน 5,226,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านหนองขาม หมู่ที 15 (สีแยกรัตนาธานี – ถนนเหล่านาดี)  ตําบลบ้าน
เป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขุดวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร (มอก.3) พร้อม
บ่อพักและรางวี ยาว 655.00 เมตร จํานวน 2 ข้าง ระยะทาง
รวม 1,310.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบล
บ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
33)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 16 บ้านแก่
นพยอม (ซอยทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น)

จํานวน 843,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านแก่นพยอม หมู่ที 16 (ซอยทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ตําบลบ้าน
เป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขุดวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.3) พร้อม
บ่อพักและรางวี ยาว 324.00 เมตร จํานวน 1 ข้าง ด้านทิศเหนือ พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
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34)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี  หมู่ที 18 บ้าน
เป็ด (จากบ้านนายบุญหลาย แก้วลือ ถึง บ้านนายทองทิพย์ ขุนศรี)

จํานวน 1,114,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านเป็ด หมู่ที 18 (จากบ้านนายบุญหลาย แก้วลือ ถึง บ้านนายทอง
ทิพย์ ขุนศรี)  ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย
ขุดวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและราง
วี ยาว 400.00 เมตร จํานวน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
35)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา หมู่ที 19 บ้านกังวาน (ในซอยสุภาวดี) จํานวน 430,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา ภายในบ้านกังวาน หมู่
ที 19 (ในซอยสุภาวดี) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยขุดวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร (มอก.3) ยาว 160.00 เมตร ฝังทิศใต้ พร้อมบ่อพักและ
รางวี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ด
กําหนด (กองช่าง)
36) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 20 บ้านสุภัทรา (ซอย 
หลังสถาบัน3 แยกสุสาน)

จํานวน 569,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสุภัทรา หมู่
ที 20 (ซอย หลังสถาบัน3 แยกสุสาน)  ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
37)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 21 บ้านโคกฟันโปง 
(ซอย สุขสวัสดิ)

จํานวน 1,610,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโคกฟัน
โปง  หมู่ที 21 (ซอย สุขสวัสดิ)  ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 568.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,840.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
38)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 22 บ้านแก่นทองธานี 
(ซอย เหมือนสุวรรณพงษ์)

จํานวน 372,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านแก่นทอง
ธานี หมู่ที 22 (ซอย เหมือนสุวรรณพงษ์)   ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 660.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
39)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 22 บ้านแก่นทองธานี 
(ซอย ชุมชนบ้านรัศมีถึงทางเข้าสนามบิน)

จํานวน 1,275,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านแก่นทอง
ธานี  หมู่ที 22 (ซอย ชุมชนบ้านรัศมีถึงทางเข้าสนามบิน) ตําบลบ้าน
เป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
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4) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 1 จุด หมู่
ที 2 บ้านเป็ด (จากบ้านนางวิภาดา ถึงบ้านนายศุภผล)

จํานวน 314,600 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านเป็ด หมู่ที 2 (จากบ้านนางวิภาดา ถึงบ้านนายศุภผล) ตําบลบ้าน
เป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 จุด โดยขุดวางท่อ
ระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60 เมตร (มอก
.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว 109.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
40) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา หมู่ที 23 บ้านไทรทอง (ซอยชุมชน
ไทรทอง 4 ซอยจิตตะมัย 2-5)

จํานวน 1,017,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา ภายในบ้านไทรทอง หมู่
ที 23 (ซอยชุมชนไทรทอง 4 ซอยจิตตะมัย 2-5) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขุดวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก
.3) ยาว 532.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
41) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 23 บ้านไทรทอง (ซอย
ชุมชนไทรทอง 2 ประชารักษ์ 1)

จํานวน 64,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านไทรทอง หมู่
ที 23 (ซอยชุมชนไทรทอง 2 ประชารักษ์ 1) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   ผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร คอนกรีต
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ด
กําหนด (กองช่าง)
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้านเป็ด (จากบ้าน
นางกนกอร โอดพิมพ์ ถึงบ้านนายศักดิสิน ชัยมงคล)

จํานวน 338,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านเป็ด หมู่
ที 3 (จากบ้านนางกนกอร โอดพิมพ์ ถึงบ้านนายศักดิสิน ชัยมงคล) ตําบล
บ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนที
ไม่น้อยกว่า 619.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
6) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 1 จุด หมู่
ที 3 บ้านเป็ด (จากบ้านเลขที133 บ้านนางเป สอนถม ถึง บ้านเลขที 137 
นายเกตุ อุทธา)

จํานวน 159,100 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านเป็ด หมู่ที 3 (จากบ้านเลขที133 บ้านนางเป สอนถม ถึง บ้านเลข
ที 137 นายเกตุ อุทธา) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 1 จุด โดยขุดวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและราง
วี ความยาว 58.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
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7) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 1 จุด หมู่
ที 4 บ้านโคกฟันโปง (จากบ้านนายวิไล ไกรสร ถึง หน้าบ้านแม่บัวบาน นาม
พุทธา ถนนรอบวัด)

จํานวน 463,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านโคกฟันโปง หมู่ที 4 บ้านโคกฟันโปง (จากบ้านนาย
วิไล ไกรสร ถึง หน้าบ้านแม่บัวบาน นามพุทธา ถนนรอบวัด) ตําบลบ้าน
เป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 จุด โดยขุดวางท่อ
ระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก
.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว 259.00 เมตร จํานวน 1 ข้าง  พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
8) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 1 จุด หมู่
ที 4 บ้านโคกฟันโปง (จากบ้านนางสําราญ สอนถม ถึงบ้านนางวารุณี วัฒน
บุตร)

จํานวน 137,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านโคกฟันโปงหมู่ที 4 (จากบ้านนางสําราญ สอนถม ถึงบ้านนาง
วารุณี วัฒนบุตร) ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 1 จุด โดยขุดวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.3) พร้อมบ่อพักและราง
วี ความยาว 50.00 เมตร จํานวน 1 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบเทศบาลตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)
9) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี จํานวน 1 จุด หมู่
ที 4 บ้านโคกฟันโปง (บ้านนางสมปอง ดวงกลางใต้)

จํานวน 236,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและรางวี ภายใน
บ้านโคกฟันโปง หมู่ที 4 (บ้านนางสมปอง ดวงกลางใต้) ตําบลบ้าน
เป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 จุด โดยขุดวางท่อ
ระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก
.3) พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว 130.00 เมตร จํานวน 1 ข้าง ระยะ
ทางรวม 130.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
ตําบลบ้านเป็ดกําหนด (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 300,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการ (กองสวัสดิการสังคม)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสี
เขียว ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพือ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ เอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับโครงการ  (สํานักปลัดเทศบาล) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 46,039,680 บาท
งบกลาง รวม 46,039,680 บาท
งบกลาง รวม 46,039,680 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,830,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้ ก.ส.ท. (เงินต้น) ค่าก่อสร้างระบบระบาย
นําและขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (กองช่าง)

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 860,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้ ก.ส.ท.(ดอกเบีย) ค่าก่อสร้างระบบระบาย
นําและขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (กองช่าง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 2,081,000 บาท
1) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง   
จํานวน   2,045,000  บาท
 -  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียว
กันด้วย (ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.5/ว 9 ลงวันที 22
 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557 (สํานักปลัดเทศบาล)
 2) เพือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จํานวน   22,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อัตราตามจํานวนทีส่วนกลาง
จัดสรรให้) ในอัตราร้อยละ 5 (หักจากค่าตอบแทน 5% อปท.     ตัง
สมทบ 5%) ตามหนังสือด่วนมาก มท 0809.4/ว 1326  ลงวันที 4
  กรกฎาคม 2560 (กองการศึกษา)  
 3) เงินสมทบประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปในโรงเรียน  จํานวน   14,000  บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ในโรงเรียน (อัตราตามจํานวนทีส่วนกลางจัดสรร
ให้) ในอัตราร้อยละ 5 (หักจากค่าตอบแทน 5% อปท.ตังสมทบ 5%) ตาม
หนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0809.4/ว 1157 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560
 (กองการศึกษา)  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 28,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ เพือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ทีมีรายได้ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตัวเอง
ได้  ในเขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ด (กองสวัสดิการสังคม)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 7,008,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ เพือดําเนินการสนับสนุนและ
สงเคราะห์เบียความพิการให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
เป็ด (กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 220,800 บาท
-  เพือสนับสนุนจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ทีแพทย์รับรองและ
ทําการวินิจฉัย
แล้ว จํานวน 23 คนๆ ละ  800  บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน (กอง
สวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 708,480 บาท
- เพือจ่ายในกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสําหรับช่วยเหลือ
ประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย และภัยอืน ๆ ฯลฯ ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่าย หรือเพือ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือกรณีทีมีหนังสือสัง
การให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี (ทุกส่วนราชการ)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,833,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จํานวน       60,000   บาท 
 -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกียวกับการจัดการ
จราจร เช่น ทาสีถนน จัดทําป้ายจราจร แผงกันจราจร และอืนๆ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนนักเรียน เรียนดี  มารยาทดี และด้อย
โอกาส เรียนต่อระดับปริญญาตรี  จํานวน   840,000   บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทีเรียนดี และด้อย
โอกาส เรียนต่อระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) (กองการศึกษา) ตาม
หนังสือที มท 0808.2/ว1365 ลงวันที 30 เมษายน 2550
 3) เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย    
จํานวน   233,400   บาท
 -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541
 ข้อ 16 กําหนดว่า สมาชิกสามัญยกเว้นกระทรวงมหาดไทย ต้องชําระค่า
บํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี  ตามเกณฑ์ทีประชุมใหญ่
เป็นผู้กําหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของสมาชิก ยก
เว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่า
เศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว (สํานักปลัดเทศบาล) 
 4) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที (สปสช.)   จํานวน    700,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนที (สปสช.) (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทําศพ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างทีเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
ขอนแก่น (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 3,400,000 บาท
- เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินในอัตรา
ร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปีตามงบประมาณรายรับทัวไป (ไม่รวมเงินทีมี
ผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 48,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของพนักงานส่วนท้อง
ถิน (ช.ค.บ.) (สํานักปลัดเทศบาล)
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