
คําแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   

 
               ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานผือ 

      
               บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบานผือ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาล

ตําบลบานผืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานผือจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
   .1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
    ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 14,195,870.26 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,990,159.29 บาท 
    1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,907,725.26 บาท 
    1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
    1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 8,200.00 บาท 
   1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 
   (1) รายรับจริง จํานวน 32,064,359.45 บาท ประกอบดวย 
    หมวดภาษีอากร จํานวน 93,928.55 บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

จํานวน 37,709.60 บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 300,650.53 บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย 
จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 483,550.00 บาท 
   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,641,177.18 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 14,507,343.59 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท 

  (3) รายจายจริง จํานวน 29,276,447.01 บาท ประกอบดวย 
   งบกลาง จํานวน 9,464,259.65 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 9,514,760.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 6,706,967.36 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 2,205,460.00 บาท 
   งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,385,000.00 บาท 
  (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,903,000.20 บาท 
  (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
  (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
  (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของ เทศบาลตําบลบานผือ 

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 
        

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,120,010 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 26,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,585,510 
  แผนงานสาธารณสุข 478,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,510,480 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 21,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 13,000 
ดานการดําเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 10,095,000 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 31,000,000 

      

รายงานประมาณการรายรบั 



ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
เทศบาลตาํบลบา้นผอื 

อาํเภอ หนองเรือ  จงัหวดัขอนแกน่ 
        

                รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง 
(%) ปี 2561 

หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 0.00 0.00 51,201.00 48,800.00 4.92  % 51,200.00 
     ภาษีบาํรุงทอ้งที ่ 0.00 0.00 36,175.05 36,200.00 -0.07 % 36,175.00 
     ภาษีป้าย 0.00 0.00 2,268.00 2,000.00 -46.00 % 1,080.00 

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 89,644.05 87,000.00   88,455.00 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั 
และใบอนุญาต             

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบั
ใบอนุญาตการขายสรุา 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการ
ควบคมุอาคาร 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 % 200.00 

     คา่ธรรมเนียมเก็บขน
อจุจาระหรือสิง่ปฏกิลู 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100.00% 0.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบั
ทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 320.00 600.00 -33.33% 400.00 

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.00 0.00 2,820.20 2,000.00 50.00% 3,000.00 
     คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมาย
จราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00% 0.00 

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 0.00 0.00 23,040.00 8,000.00 200.00% 24,000.00 
     คา่ใบอนุญาตรบัทาํการเก็บ 
ขน สิง่ปฏกิลู หรือมูลฝอย 0.00 0.00 8,000.00 0.00 100.00% 8,000.00 

     คา่ใบอนุญาตประกอบการ
คา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพ 

0.00 0.00 7,600.00 10,000.00 -20.00% 8,000.00 

     คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้
ในทีห่รือทางสาธารณะ 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00% 100.00 

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการ
ควบคมุอาคาร 0.00 0.00 424.20 0.00 100.00% 500.00 

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100.00% 0.00 
รวมหมวดคา่ธรรมเนียม 

คา่ปรบั และใบอนุญาต 0.00 0.00 42,254.40 26,800.00   44,200.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ             
     ดอกเบี้ย 0.00 0.00 126,346.37 90,000.00 44.44  % 130,000.00 
     รายไดจ้ากทรพัย์สนิอืน่ ๆ 0.00 0.00 210,032.00 281,000.00 -25.27 % 210,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 0.00 0.00 336,378.37 371,000.00   340,000.00 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด             
     คา่ขายแบบแปลน 0.00 0.00 11,200.00 32,000.00 -62.50% 12,000.00 
     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 0.00 302,900.00 340,000.00 -10.29% 305,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 0.00 314,100.00 372,000.00   317,000.00 
หมวดภาษีจดัสรร             
     ภาษีและคา่ธรรมเนียม
รถยนต์และลอ้เลือ่น 0.00 0.00 459,781.14 150,000.00 206.67% 460,000.00 

     ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. 
กาํหนดแผนฯ 0.00 0.00 7,663,673.82 7,900,000.00 -2.53% 7,700,000.00 

     ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. 0.00 0.00 2,918,297.37 2,900,000.00 1.22% 2,935,345.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัสรรรายไดฯ้ 

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 0.00 0.00 134,517.93 130,000.00 3.85% 135,000.00 
     ภาษีสรุา 0.00 0.00 1,212,725.36 1,250,000.00 -2.40% 1,220,000.00 
     ภาษีสรรพสามติ 0.00 0.00 2,608,582.24 2,000,000.00 30.50% 2,610,000.00 
     คา่ภาคหลวงแร ่ 0.00 0.00 9,539.13 23,000.00 -56.52% 10,000.00 
     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 237,253.35 310,000.00 -22.58% 240,000.00 
     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียน
สทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ 

0.00 0.00 331,796.00 400,000.00 -25.00% 300,000.00 

     ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 80,200.00 -100.00% 0.00 
รวมหมวดภาษีจดัสรร 0.00 0.00 15,576,166.34 15,143,200.00   15,610,345.00 

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป             
     เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบั
ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที่
และภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ 

0.00 0.00 5,611,925.00 15,000,000.00 -2.67% 14,600,000.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 0.00 0.00 5,611,925.00 15,000,000.00   14,600,000.00 
รวมทุกหมวด 0.00 0.00 21,970,468.16 31,000,000.00   31,000,000.00 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561     
            เทศบาลตําบลบานผือ 

             อําเภอ หนองเรือ   จังหวัดขอนแกน 

  
 

    
                  ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  
งานบริหารทั่วไป รวม 8,382,390 บาท 

   
งบบุคลากร รวม 6,707,390 บาท 

    
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,562,380 บาท 

    
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกผูบริหาร นายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 27,600 x 12  
เปนเงิน  331,200  บาท 
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 15,180 x 2 x 12 เปน
เงิน  364,320  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ดังนี้ 
- คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี 4,000 x 12  
เปนเงิน 48,000 บาท 
- คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี 3,000 x 2 x 12  
เปนเงิน 72,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก/รองนายก ดังนี้ 
- คาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกเทศมนตรี 4,000 x 12  
เปนเงิน 48,000 บาท 
- คาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกเทศมนตรี 3,000 x 2 x 12  
เปนเงิน 72,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 198,720 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้ 
- คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,660 x 12  
เปนเงิน 115,920 บาท 
- คาตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900 x 12  
เปนเงิน 82,800 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,428,140 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนใหกับ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานผือ 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

 



   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,145,010 บาท 

    
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,201,210 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลตําบลบานผือ และเงินปรับปรุงประจําปของ
พนักงานเทศบาลตําบลบานผือ ตามกรอบอัตรากําลัง 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล ในอัตรา 7,000 x 12 เปน
เงิน 84,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาลตําบลบานผือผูมีสิทธิ์เบิกตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000 x 12 เปน
เงิน 84,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 x 12 เปน
เงิน 42,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 x 12 เปน
เงิน 42,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายอํานวยการ ในอัตราเดือน
ละ 1,500 x 12 เปนเงิน 18,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 649,800 บาท 

       
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  และพนักงานจางตามภารกิจประจําสํานัก

ปลัด เทศบาลตําบลบานผือ ตั้งจายจากเงินรายได 
      

    
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาคองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงานจาง และพนักงาน
จางตามภารกิจประจําสํานักปลัด เทศบาลตําบลบานผือ 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
งบดําเนินงาน รวม 1,603,000 บาท 

    
คาตอบแทน รวม 140,000 บาท 

    
คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท 

       
  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลตําบลบาผือผูท่ีมีสิทธื์เบิกไดตาม

ระเบียบฯ เทานั้น ตั้งจายจากเงินรายได 
      

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือบุตรใหแกพนักงานเทศบาลตําบลบานผือ ผูท่ีมีสิทธิ์เบิกตาม
ระเบียบฯ เทานั้น  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาใชสอย รวม 1,184,000 บาท 

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 1,092,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาจางเหมาตางๆ อาทิเชน คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตางๆ คาจาง
เหมาเอกชน คาจางเหมาบริการปรับปรุงเว็ปไซด คาจางเหมาบุคคลภายนอก คาจาง
เหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพร คาจัดทําปายไวนิล คาจางเหมามหรสพและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

 



   
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ ท่ีทางเทศบาลตําบลบานผือจัด
ขึ้น ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานผือ หรือประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการท่ีเขารวม
ประชุมตลอดท้ังป คาใชจายในการรับรองบุคคลหรือคณะท่ีมาตรวจงาน และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการรับรองและพิธีการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบานผือ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร หรือคาลงทะเบียน คาท่ีพัก และรายจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

     
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 100) 

      

    
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆของทาง
เทศบาลตําบลบานผือ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นทเตอร เครื่องถายอกสาร รถยนต
สวนกลาง รถน้ําเอกนประสงค รถกูชีพ เครื่องเสียง วิทยุ
สื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เกาอ้ี หนาตาง ประตู เปนตน และรายจายเพ่ือบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆ ตามความจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาวัสดุ รวม 278,000 บาท 

    
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ ประจําสํานัก
ปลัด เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกาลบคําผิด เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ ลวดเสียบ กรรไกร กระดาษA4 สมุดประวัติพนักงาน แฟม ธงชาติ ตรา
ยาง แมก ลูกแมก กระดาษปกแข็ง กระดาษปกออน สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือ
จาง และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ ประจําสํานัก
ปลัด เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ชอน จาน แกวน้ํา มีด น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาลาง
จาน น้ํายาลางหองน้ํา ผงซักฟอก ไมกวาด เตาแกส กระติกน้ํา กระติกน้ํารอน ผาปู
โตะ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางอุปกรณตางๆ ประจําสํานักปลัด ในการกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแรง จอบ เสียม น้ํามันทาไม อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ทอ
น้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

 



   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ ประจําสํานัก
ปลัด  เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร กระจก วัญญาณไฟ
ตางๆ กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรค น็อต สกรู สายไมล เพลา ฟมลกรอง
แสง เบาะรถยนต อะไหลรถยนต แบตเตอรี่ ลอรถยนต และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ ประจําสํานัก
ปลัด เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล นํามันกาส น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตางๆ ประจําสํานัก
ปลัด  เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ท่ีวางกรวยแกว เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องนึ่งสําล ีผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ สายยาง ลูกยาง ถุงมือ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุการเกษตรตางๆ ประจําสํานักปลัด เชน สปริง
เกอร จอบหมุน จารพรวน เครื่องดักแมลง กระชัง ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
วัชพืช อาหารสัตว เสียม วัสดุเพาะชํา และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ประจําสํานัก
ปลัด  เชน ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ เครื่องกรอเทป เลนสซูม พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต วิดีโอเทป แผนซีดี) และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ประจําสํานักปลัด เชน แผนและ
จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล ฮารดดิสก ซีดีรอม หนอยประมวลผล แผนกรอง
แสง แผงแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิฟ เครื่องกระจายสัญญาณ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ
และจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 3,000 บาท 

 
      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆ ประจําสํานักปลัด เชน ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ผงดับเพลิง และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 

    
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท 

       
  เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย ไปรษณียบัตร คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาโทร

เลข และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได 
      

   
งบลงทุน รวม 9,000 บาท 

    
คาครุภัณฑ รวม 9,000 บาท 

 



   
ครุภัณฑสํานักงาน       

     
จัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน 9,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 4,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 94) 

      

   
งบเงินอุดหนุน รวม 63,000 บาท 

    
เงินอุดหนุน รวม 63,000 บาท 

    
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 63,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับสวนราชการ ดังนี้ 
(1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอหนองเรือ โครงการจัดงานรัฐพิธ ีประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
เปนเงิน  5,000  บาท 
(2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอหนองเรือ โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอหนอง
เรือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
เปนเงิน  30,000  บาท 
(3) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอหนองเรือ โครงการจัดทําซุมถวายดอกไมจันทน  
เปนเงิน  28,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559) 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 99) 

      

  
งานบริหารงานคลัง รวม 2,737,620 บาท 

   
งบบุคลากร รวม 1,842,720 บาท 

    
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,842,720 บาท 

    
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,106,640 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลตําบลบานผือ และเงินปรับปรุงประจําปของ
พนักงานเทศบาลตําบลบานผือ ประจํากองคลัง ตามกรอบอัตรากําลัง 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 x 12 เปน
เงิน 42,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 207,240 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา ของลูกจางประจํา ประจํากองคลัง เทศบาลตําบลบาน
ผือ 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 462,840 บาท 

       
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  และพนักงานจางตามภารกิจ ประจํากอง

คลัง เทศบาลตําบลบานผือ ตั้งจายจากเงินรายได 
      

    
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

       
  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาคองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงานจาง และพนักงาน

จางตามภารกิจประจํากองคลัง เทศบาลตําบลบานผือ 
      

 



ตั้งจายจากเงินรายได 

  
งบดําเนินงาน รวม 869,600 บาท 

    
คาตอบแทน รวม 52,200 บาท 

    
คาเชาบาน จํานวน 52,200 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงาน ประจํากองคลัง เทศบาลตําบลบานผือ สําหรับ
ผูท่ีมีสิทธื์เบิกไดตามระเบียบฯ เทานั้น  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาใชสอย รวม 129,400 บาท 

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 98,400 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาจางเหมาตางๆ อาทิเชน คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตางๆ คาจาง
เหมาเอกชน คาจางเหมาบริการปรับปรุงเว็ปไซด คาจางเหมาบุคคลภายนอก คาจาง
เหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพร คาจัดทําปายไวนิล คาจางเหมามหรสพและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ ท่ีทางเทศบาลตําบลบานผือจัดขึ้น หรือ
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการท่ีเขารวมประชุมตลอดท้ังป คาใชจายในการรับรอง
บุคคลหรือคณะท่ีมาตรวจงาน และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการรับรองและพิธีการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง ประจํากองคลัง ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือคาลงทะเบียน คาท่ี
พัก และรายจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆของทาง
เทศบาลตําบลบานผือ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นทเตอร เครื่องถายอกสาร รถยนต
สวนกลาง รถน้ําเอกนประสงค รถกูชีพ เครื่องเสียง วิทยุ
สื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เกาอ้ี หนาตาง ประตู เปนตน และรายจายเพ่ือบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆ ตามความจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาวัสดุ รวม 35,000 บาท 

    
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ ประจํากองคลัง เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกา
ลบคําผิด เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ลวดเสียบ กรรไกร กระดาษA4 สมุดประวัติ
พนักงาน แฟม ธงชาติ ตรายาง แมก ลูกแมก กระดาษปกแข็ง กระดาษปกออน สิ่งพิมพ
ท่ีไดจากการซ้ือหรือจาง และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ประจํากองคลัง เชน แผนและจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล ฮารดดิสก ซีดีรอม หนอยประมวลผล แผนกรอง
แสง แผงแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิฟ เครื่องกระจายสัญญาณ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ
และจําเปน  

      

 



ตั้งจายจากเงินรายได 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 653,000 บาท 

    
คาไฟฟา จํานวน 500,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายกระแสไฟฟาท่ีใชในสํานักงานเทศบาลตําบลบานผือ ศูนยเรียนรู
ชุมชน อาคารตางๆท่ีเปนทรัพยสินของทางเทศบาลตําบลบานผือ และอ่ืนๆในความ
รับผิดชอบในเขตเทศบาลตําบลบานผือ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

    
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา ท่ีใชในสํานักงานเทศบาลตําบลบานผือ ศูนยเรียนรู
ชุมชน อาคารตางๆท่ีเปนทรัพยสินของทางเทศบาลตําบลบานผือ และอ่ืนๆในความ
รับผิดชอบในเขตเทศบาลตําบลบานผือ 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย ไปรษณียบัตร คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาโทร
เลข และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาบริการระบบ
อินเตอรเน็ต คาบริการโทรศัพท และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
งบลงทุน รวม 25,300 บาท 

    
คาครุภัณฑ รวม 25,300 บาท 

    
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

     
โครงการจัดซ้ือโนตบุค จํานวน 21,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และปรากฎ
ในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 92) 

      

     
จัดซ้ือเครื่องปริ๊นทเตอร จํานวน 4,300 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือเครื่องปริ๊นทเตอร จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และปรากฎ
ในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 92) 

      

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท 

   
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท 

    
คาใชสอย รวม 20,000 บาท 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
โครงการปองกันแะลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 10,000 บาท 

       
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาใชจายในการตั้งจุดตรวจ จุด

ใหบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม คาปายไวนิล คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ สิ่งท่ี
      

 



ใชบริการประชาชน ณ จุดตรวจ และจุดใหบริการประชาชน และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและ
จําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 56) 

    
โครงการปองกันแะลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาใชจายในการตั้งจุดตรวจ จุด
ใหบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต คาปายไวนิล คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณ
ตางๆ สิ่งท่ีใชบริการประชาชน ณ จุดตรวจ และจุดใหบริการประชาชน และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 56) 

      

  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 6,000 บาท 

   
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท 

    
คาใชสอย รวม 6,000 บาท 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาวสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คาปาย คา
วิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและ
จําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 56) 

      

     
โครงการฝกอบรม อปพร. จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาวสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คาปาย คา
วิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและ
จําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 56) 

      

 แผนงานการศึกษา 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,542,510 บาท 

   
งบบุคลากร รวม 1,702,410 บาท 

    
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,702,410 บาท 

    
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 952,650 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลตําบลบานผือ และเงินปรับปรุงประจําปของ
พนักงานเทศบาลตําบลบานผือ ตามกรอบอัตรากําลัง 
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

    
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

         เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา       

 



ในอัตราเดือนละ 3,500 x 12 เปนเงิน 42,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 672,960 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  และพนักงานจางตามภารกิจ ประจํากอง
การศึกษา เทศบาลตําบลบานผือ  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 34,800 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาคองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงานจาง และพนักงาน
จางตามภารกิจประจํากองการศึกษา เทศบาลตําบลบานผือ 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
งบดําเนินงาน รวม 1,706,100 บาท 

    
คาใชสอย รวม 888,300 บาท 

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 482,400 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาจางเหมาตางๆ อาทิเชน คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตางๆ คาจาง
เหมาเอกชน คาจางเหมาบริการปรับปรุงเว็ปไซด คาจางเหมาบุคคลภายนอก คาจาง
เหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพร คาจัดทําปายไวนิล คาจางเหมามหรสพและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง ประจํากองการศึกษา ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
คาลงทะเบียน คาท่ีพัก และรายจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

     
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลบานผือ จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 62) 

      

     
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 62) 

      

     
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 347,900 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลบานผือ (โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
3301 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

    
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

 



      

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆของทาง
เทศบาลตําบลบานผือ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นทเตอร เครื่องถายอกสาร รถยนต
สวนกลาง รถน้ําเอกนประสงค รถกูชีพ เครื่องเสียง วิทยุ
สื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เกาอ้ี หนาตาง ประตู เปนตน และรายจายเพ่ือบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆ ตามความจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาวัสดุ รวม 815,800 บาท 

    
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ ประจํากอง
การศึกษา เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกาลบคําผิด เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ ลวดเสียบ กรรไกร กระดาษA4 สมุดประวัติพนักงาน แฟม ธงชาติ ตรา
ยาง แมก ลูกแมก กระดาษปกแข็ง กระดาษปกออน สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือ
จาง และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 675,100 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนอาหารเสริม(นม) นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลบานผือ และนักเรียนภายในเขตโรงเรียนพ้ืนท่ีตําบลบานผือ
ท้ัง 3 โรงเรียน (โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3301 ลง
วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

    
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ประจํากองการศึกษา เชน แผน
และจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล ฮารดดิสก ซีดีรอม หนอยประมวลผล แผน
กรองแสง แผงแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิฟ เครื่องกระจายสัญญาณ และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุการศึกษา จํานวน 120,700 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายคาวัสดุการศึกษาตางๆ ประจํากองการศึกษา เชน สื่อการเรียนการ
สอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานผือ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

    
คาสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท 

    
คาไฟฟา จํานวน 2,000 บาท 

       
  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานผือ  

ตั้งจายจากเงินรายได 
      

   
งบเงินอุดหนุน รวม 1,134,000 บาท 

    
เงินอุดหนุน รวม 1,134,000 บาท 

    
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 1,134,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธาณประโยชน ดังนี ้
(1) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานผือ  
รวมเปนเงิน  1,124,000  บาท แยกเปน 
- โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค   
คิดเปน  105 คน x 20 บาท x 200 วัน = 420,000  บาท 

      

 



- โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 
คิดเปน  72 คน x  20 บาท x 200 วัน = 288,000  บาท 
- โรงเรียนหนองผือราษฎรประสิทธิ์ 
คิดเปน  104 คน x 20 บาท x 200 วัน = 416,000  บาท 
(2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานผือในโครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี เปน
เงิน  10,000  บาท 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3301 ลง
วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 20,000 บาท 

   
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท 

    
คาใชสอย รวม 20,000 บาท 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2561 ของ
เทศบาลตําบลบานผือ เชน คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คาสื่อการเรียนการสอน
ตางๆ คาของรางวัล และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 81) 

      

  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 23,000 บาท 

   
งบดําเนินงาน รวม 23,000 บาท 

    
คาใชสอย รวม 23,000 บาท 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
โครงการจางนักเรียนชวงปดภาคเรียน จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจางนักเรียนท่ีมีสิทธิจะไดรับชวง
ปดภาคเรียน ตามหลักเกณฑท่ีทางเทศบาลตําบลบานผือกําหนด และรายจายอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 60) 

      

     
โครงการอบรมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานผือ เชน คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม และ
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 61) 

      

 แผนงานสาธารณสุข 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 478,000 บาท 

   
งบดําเนินงาน รวม 478,000 บาท 

    
คาใชสอย รวม 478,000 บาท 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท 

 



      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 78) 

      

     
โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 468,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานปละบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน ของเทศบาลตําบลบานผือ เชน คาจางในการปฎิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี และ
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือท่ี มท 0891.3/
ว 2826 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2553) 

      

 แผนงานสังคมสงเคราะห 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,000 บาท 

   
งบดําเนินงาน รวม 1,000 บาท 

    
คาใชสอย รวม 1,000 บาท 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
โครงการสูงวัยอยางมีคุณคาชราอยางมีศักดิ์ศร ี จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 84) 

      

 แผนงานเคหะและชุมชน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,885,480 บาท 

   
งบบุคลากร รวม 1,163,880 บาท 

    
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,163,880 บาท 

    
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 623,760 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลตําบลบานผือ และเงินปรับปรุงประจําปของ
พนักงานเทศบาลตําบลบานผือ ตามกรอบอัตรากําลัง 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  
ในอัตราเดือนละ 3,500 x 12 เปนเงิน 42,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 458,520 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  และพนักงานจางตามภารกิจ ประจํากอง
ชาง เทศบาลตําบลบานผือ  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

 



   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 39,600 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาคองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงานจาง และพนักงาน
จางตามภารกิจประจํากองชาง เทศบาลตําบลบานผือ 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
งบดําเนินงาน รวม 1,721,600 บาท 

    
คาตอบแทน รวม 71,000 บาท 

    
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงาน ประจํากองชาง เทศบาลตําบลบานผือ สําหรับ
ผูท่ีมีสิทธื์เบิกไดตามระเบียบฯ เทานั้น  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือบุตรใหแกพนักงานเทศบาลตําบลบานผือ ผูท่ีมีสิทธิ์เบิกตาม
ระเบียบฯ เทานั้น  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาใชสอย รวม 1,325,600 บาท 

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 1,105,600 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาจางเหมาตางๆ อาทิเชน คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตางๆ คาจาง
เหมาเอกชน คาจางเหมาบริการปรับปรุงเว็ปไซด คาจางเหมาบุคคลภายนอก คาจาง
เหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพร คาจัดทําปายไวนิล คาจางเหมามหรสพและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง ประจํากองชาง ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือคาลงทะเบียน คาท่ี
พัก และรายจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆของทาง
เทศบาลตําบลบานผือ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นทเตอร เครื่องถายอกสาร รถแบ็ค
โฮ เครื่องเสียง วิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เกาอ้ี หนาตาง ประตู เปนตน และ
รายจายเพ่ือบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆ ตามความจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาวัสดุ รวม 325,000 บาท 

    
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ ประจํากองชาง เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกา
ลบคําผิด เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ลวดเสียบ กรรไกร กระดาษA4 สมุดประวัติ
พนักงาน แฟม ธงชาติ ตรายาง แมก ลูกแมก กระดาษปกแข็ง กระดาษปกออน สิ่งพิมพ
ท่ีไดจากการซ้ือหรือจาง และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ ประจํากองชาง เชน ไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟา ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอดไฟฟา ปลี๊กไฟ  สวิซทไฟ เครื่องรับ
โทรทัศน ลําโพง ดอกลําโพง รางหลอดไฟ  และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  

      

 



ตั้งจายจากเงินรายได 

   
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางอุปกรณตางๆ ประจํากองชาง ในการกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแรง จอบ เสียม น้ํามันทาไม อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ทอ
น้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ ประจํากองชาง เชน แกส
หุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล นํามันกาส น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ประจํากองชาง เชน แผนและจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล ฮารดดิสก ซีดีรอม หนอยประมวลผล แผนกรอง
แสง แผงแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิฟ เครื่องกระจายสัญญาณ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ
และจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
งานไฟฟาถนน รวม 1,625,000 บาท 

   
งบลงทุน รวม 1,625,000 บาท 

    
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 1,625,000 บาท 

    
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

     
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนน้ําลน บานโนนทอง หมูท่ี 1 จํานวน 130,200 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ถนนน้ําลน บานโนนทอง หมูท่ี 1 โดยขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 213 ตารางเมตร พรอมปายโครงการและปายประชาสัมพันธอยาง
ละ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานผือกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 46) 

      

     
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาประชาคม บานหนงผือ หมูท่ี 6 จํานวน 245,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลังศาลาประชาคม บานหนองผือ หมูท่ี 6 โดยขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร พรอมปายโครงการและปายประชาสัมพันธอยาง
ละ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานผือกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 51) 

      

     
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา สายทางหลวงชนบท หมูท่ี 9 จํานวน 219,700 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.30 เมตร พรอมปายโครงการ
และปายประชาสัมพันธอยางละ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบาน
ผือกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 54) 

      

 



    
โครงการวางทอระบายน้ํา สายทางหลวงชนบท หมูท่ี 2 จํานวน 180,100 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวางทอระบายน้ํา สายทางหลวง
ชนบท บานหนองแสง หมูท่ี 2 โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตอัด
แรง ชั้น 3  เสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 105 ทอน กอสรางบอพัก
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 11 บอ พรอมปายโครงการและปายประชาสัมพันธ
อยางละ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานผือกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 47) 

      

     
โครงการวางทอระบายน้ํา สายทาปลา บานดอนกอก หมูท่ี 8 จํานวน 150,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวางทอระบายน้ํา สายทาปลา บานดอน
กอก หมูท่ี 8 โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตอัด
แรง ชั้น 3  เสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 94 ทอน กอสรางบอพัก
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 8 บอ พรอมปายโครงการและปายประชาสัมพันธ
อยางละ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานผือกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 53) 

      

     
โครงการวางทอระบายน้ํา สายบอขยะ บานโพธิ์ตาก หมูท่ี 4 จํานวน 147,600 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวางทอระบายน้ํา สายบอขยะ บานโพธิ์
ตาก หมูท่ี 4 โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตอัด
แรง ชั้น 3  เสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 80 ทอน กอสรางบอพัก
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 9 บอ พรอมปายโครงการและปายประชาสัมพันธ
อยางละ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานผือกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 49) 

      

     
โครงการวางทอระบายน้ํา สายประชาคม บานหนองผือ หมูท่ี 7 จํานวน 150,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวางทอระบายน้ํา สายประชาคม บาน
หนองผือ หมูท่ี 7 โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตอัด
แรง ชั้น 3  เสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 96 ทอน กอสรางบอพัก
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 8 บอ พรอมปายโครงการและปายประชาสัมพันธ
อยางละ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานผือกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 49) 

      

     
โครงการวางทอระบายน้ํา สายศาลาประชาคม บานหนองแสง หมูท่ี 2 จํานวน 270,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวางทอระบายน้ํา สายศาลา
ประชาคม บานหนองแสง หมูท่ี 2 โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตอัด
แรง ชั้น 3  เสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 159 ทอน กอสรางบอพัก
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 16 บอ พรอมปายโครงการและปายประชาสัมพันธ
อยางละ 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานผือกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 47) 

      

     
โครงการวางทอระบายน้ํา สายหนาวัดโพธิ์เลียบ บานโพธิ์ตาก หมูท่ี 4 จํานวน 132,400 บาท 

 
      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวางทอระบายน้ํา สายหนาวัดโพธิ์
เลียบ บานโพธิ์ตาก หมูท่ี 4 โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตอัด
แรง ชั้น 3  เสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 78 ทอน กอสรางบอพัก

      

 



ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 8 บอ พรอมปายโครงการและปายประชาสัมพันธ
อยางละ 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานผือกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 49) 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน รวม 6,000 บาท 

   
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท 

    
คาใชสอย รวม 6,000 บาท 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
โครงการประชาคมหมูบาน จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 61) 

      

     
โครงการสงเสริมและสนับสนุนสรางความปรองดองและสมานฉันท จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 61) 

      

  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 15,000 บาท 

   
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท 

    
คาใชสอย รวม 15,000 บาท 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
โครงการงเสริมพัฒนากลุมสตร ี จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 65) 

      

     
โครงการปองกันปญหายาเสพติดตําบลบานผือ จํานวน 5,000 บาท 

       
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา

วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
      

 



เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 58) 

    
โครงการพัฒนากลุมผูเลี้ยงปลา จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 76) 

      

     
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 64) 

      

     
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 88) 

      

     
โครงการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 66) 

      

     
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส จํานวน 1,000 บาท 

         เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา       

 



วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 65) 

    
โครงการอดเปรี้ยวไวกินหวาน จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 83) 

      

     
โครงการอบรมเครือขายเฝาระวังความรุนแรงตอเด็กและสตรีตําบลบานผือ จํานวน 1,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 82) 

      

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 124,000 บาท 

   
งบดําเนินงาน รวม 124,000 บาท 

    
คาใชสอย รวม 124,000 บาท 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลบานผือ จํานวน 122,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
ตําบลบานผือ ประจําป พ.ศ. 2561 เชน คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คาอุปกรณกีฬา
ตางๆ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาจางเหมาตางๆ คาผูตัดสินกรรมการ และ
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 101) 

      

     
สงเสริมบุคลากรเขารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนท่ีจัดขึ้น จํานวน 2,000 บาท 

         เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานหรือองคกร       

 



อ่ืนท่ีจัดขึ้น และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 101) 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 26,000 บาท 

   
งบดําเนินงาน รวม 26,000 บาท 

    
คาใชสอย รวม 26,000 บาท 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
โครงการวันกตัญูในเทศกาลสงกราต จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 81) 

      

     
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก และเยาวชนตําบลบานผือ จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 81) 

      

     
โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 84) 

      

 แผนงานการเกษตร 

  
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 13,000 บาท 

   
งบดําเนินงาน รวม 13,000 บาท 

    
คาใชสอย รวม 13,000 บาท 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

     
โครงการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว จํานวน 5,000 บาท 

 



      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69) 

      

     
โครงการสงเสริมแหลงทองเท่ียวตําบลบานผือ จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 87) 

      

     
โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมตําบลบานผือ จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน  คาวัสดุตางๆ คาอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาปายไวนิล คาพาหนะ คาอาหาร คาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 68) 

      

 แผนงานงบกลาง 

 
 

งบกลาง รวม 
10,095,00

0 
บาท 

 
  

งบกลาง รวม 
10,095,00

0 
บาท 

 
   

งบกลาง รวม 
10,095,00

0 
บาท 

    
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 112,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานเทศบาลตําบลบานผือ ในอัตรา
รอยละ 5 ของคาจางลูกจางชั่วคราวเทศบาลตําบลบานผือ (โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.5/ว 9 ลง
วันท่ี 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.5/ว 81 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557) 

      

    
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 170,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา เชน คาอุปกรณระบบ
ติดตั้งระบบประปา ทอประปา คาวัสดุ คาอุปกรณ คาจางเหมาตางๆ และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในดานการดําเนินงาน
(00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)) 

      

    
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,966,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานผือ สําหรับผูสูงอายุท่ี
สิทธิ์เบิกตามระเบียบฯ เทานั้น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

      

    
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,179,000 บาท 

 



      

  เพ่ือจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานผือ สําหรับคนพิการท่ี
สิทธิ์เบิกตามระเบียบฯ เทานั้น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

      

    
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 48,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานผือ สําหรับผูปวย
เอดสท่ีสิทธิ์เบิกตามระเบียบฯ เทานั้น (โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

      

    
สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  เพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น (โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
มาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฏาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559) 

      

    
รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 200,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนรายจายตามขอผูกพัน (แยกเปน) 
(1) สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เปนเงิน  170,000  บาท 
(2) เงินสมทบกองทุนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  เปน
เงิน  30,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 320,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) สําหรับ
ขาราชการสวนทองถิ่นผูท่ีมีสิทธิ์เบิกตามระเบียบฯ เทานั้น (โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว 28 ลง
วันท่ี 21 กรกฏาคม 2559 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลงวันท่ี 21 กรกฏาคม 2559) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปาเทศบาลตําบลบานผือ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลบานผือ 

อําเภอ หนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 

              ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,470,000 บาท แยกเปน 

  รายได  เปนเงิน 1,470,000 บาท 

  
 

เงินท่ีงบประมาณท่ัวไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 170,000 บาท 
  

   

ประมาณการใกลเคียงกับรายรับ
จริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
คํานวนประมาณการรายรับไวตามท่ีคาดวา
จะไดรับจริง 

   

  
 

ผลประโยชนอ่ืน รวม 1,300,000 บาท 
  

  
คาธรรมเนียม จํานวน 1,300,000 บาท 

  

   

ประมาณการใกลเคียงกับรายรับ
จริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
คํานวนประมาณการรายรับไวตามท่ีคาดวา
จะไดรับจริง 

   

  
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย 

 งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปาเทศบาลตําบลบานผือ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เทศบาลตําบลบานผือ 

 อําเภอ หนองเรือ   จังหวัดขอนแกน 

         
                ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  1,470,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน 

งบดําเนินงาน  เปนเงิน 1,470,000 บาท 

 
คาใชสอย รวม 370,000 บาท 

  
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 370,000 บาท 

    
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินในกิจการประปาเทศบาล
ตําบลบานผือ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน    

 
คาวัสดุ รวม 500,000 บาท 

  
วัสดุอ่ืน จํานวน 500,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในกิจการประปาของเทศบาลตําบลบาน
ผือ เชน สารสม คลอรีน ทอประปา โปรแกรมจัดเก็บน้ําประปา และอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของและจําเปน 

   

 
คาสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท 

  
คาไฟฟา จํานวน 600,000 บาท 

    
เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการประปาของเทศบาลตําบลบาน
ผือ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


