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สวนที่ ๑
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551

ของ

อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน

เทศบาลเมืองบานไผ



1

ทานประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ
                  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาล  จะไดเสนอรางงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้น   ในโอกาสนี้    นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกทุกทาน
ไดทราบถึงสถานะ ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551   ตอไปนี้
                1.  สถานการณคลัง
                     ปจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม  ณ  วันท่ี  30  พฤษภาคม  2550  จํานวน  25,567,806.15   บาท  สามารถ
นํามาใชได       จํานวน    2,629,247.53  บาท       และสะสมไวท่ีกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจํานวน  
18,215,717.42  บาท     ทําใหฐานะกองคลังม่ันคงพอสมควร
                 2.  การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน
                      ในปงบประมาณที่ผานมาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยูในสภาวะที่ยังไมดีขึ้น  ภาพรวมระบบเศรษฐกิ
ยังอยูในสภาวะผันผวนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   แตเทศบาลสามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายได
    2.1  รายรับ  ปงบประมาณ 2551  ประมาณการไว  บาท

รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป  2549 ป  2550 ป  2551

1. หมวดภาษีอากร(รายไดที่จัดเก็บเอง) (รวม) 0100 5,563,825.42       5,796,500.00      5,816,500.00       
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0101 3,990,884.25        4,200,000.00       4,220,000.00        
ภาษีบํารุงทองที่ 0102 370,169.17           335,500.00          335,500.00           
ภาษีปาย 0103 1,142,863.00        1,200,000.00       1,200,000.00        
อากรการฆาสัตว 0104 59,909.00             61,000.00            61,000.00             
2.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต (รวม) 0120 3,040,115.64       2,445,500.00      2,446,500.00       
ธ.ควบคุมการฆาสัตวและจําหนวยเนื้อสัตว 0121 97,984.00             95,000.00            95,000.00             
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0122 8,041.30               7,000.00             7,000.00               
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0123 20.00                    500.00                500.00                  
คาธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร 0125 28,944.30             30,000.00            30,000.00             
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0126 1,459,685.00        1,300,000.00       240,000.00           
คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0126 -                       -                      700,000.00           
คารักษาความสะอาด 0126 -                       -                      360,000.00           
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 0131 22,790.00             30,000.00            30,000.00             
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0132 63,760.00             45,000.00            45,000.00             

2

หมายเหตุ

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551

หมวด / ประเภท

126,196,000.00                            



รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป  2549 ป  2550 ป  2551

คาธรรมเนียมการแพทย -                       -                      1,000.00               
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0137 127,600.00           125,000.00          125,000.00           
คาธรรมเนียมอื่นๆ  0148 7,256.84               25,000.00            25,000.00             
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ(บัตร) 0139 19,010.00             25,000.00            25,000.00             
คาปรับผิดสัญญา 0140 682,198.20           200,000.00          200,000.00           
คาใบอนุญาตเกี่ยกวกับการสาธารณสุข 0134 462,920.00           500,000.00          500,000.00           
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0146 2,340.00               3,000.00             3,000.00               
ใบอนุญาตการโฆษณาโดยใชเสียง 0147 7,566.00               10,000.00            10,000.00             
คาธรรมเนียมขนถายสิ่งปฏิกูล 50,000.00             50,000.00            50,000.00             
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน   (รวม) 0200 1,522,974.44       1,500,000.00      2,100,000.00       
คาเชาที่ดิน 0201 -                       -                      -                       
คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 0202 709,650.00           900,000.00          900,000.00           
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0203 813,324.44           400,000.00          1,000,000.00        
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน  ก.ส.ท. 0203 -                       200,000.00          200,000.00           
เงินปนผลตาง ๆ 0204 -                       -                      -                       
4.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย (รวม) 0250 128,739.71          140,000.00         140,000.00          
เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 0251 128,739.71           40,000.00            40,000.00             
รายไดจากการพาณิชยอื่น 0252 -                       -                      -                       
คาดอกเบี้ยเงินกูเพื่อชดเชยใหเทศบาล 0254 -                       100,000.00          100,000.00           
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  (รวม) 0300 693,780.00          767,000.00         767,000.00          
คาขายแบบแปลน 0302 453,000.00           350,000.00          350,000.00           
คาเขียนแบบแปลน 0303 -                       -                      -                       
คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 0304 16,914.00             17,000.00            17,000.00             
คาวัคซีน -                       -                      10,000.00             
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0307 223,866.00           400,000.00          390,000.00           
6.  หมวดภาษีจัดสรร  รัฐจัดเก็บแลวแบงใหอปท.  (รวม 1000 63,509,688.45     72,651,000.00    63,430,000.00     
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 1001 -                       -                      -                       
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9) 1002 42,546,292.93      54,141,000.00     5,500,000.00        
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ -                       -                      45,500,000.00      
ภาษีสุรา 1005 2,884,645.75        2,300,000.00       2,000,000.00        

3
รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

หมายเหตุ

หมวด / ประเภท หมายเหต

หมวด / ประเภท



บัญชี ป  2549 ป  2550 ป  2551
ภาษีสรรพสามิต 1006 12,699,653.83      11,250,000.00     6,000,000.00        
คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 1011 556,619.21           400,000.00          400,000.00           
คาภาคหลวงแร 1010 53,474.73             60,000.00            30,000.00             
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1013 4,769,002.00        4,500,000.00       4,000,000.00        

รวมรายรับทั้งส้ิน 74,459,123.66     83,300,000.00    74,700,000.00     
7.  หมวดเงินอุดหนุนรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท(ร 2000 52,467,354.00     33,700,000.00    51,496,000.00     
เงินอุดหนุนเพื่อบูรณทองถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป 2001 33,760,287.00      33,700,000.00     51,496,000.00      
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 18,707,067.00      -                      
8.  หมวดเงินรายไดอ่ืนๆ   (รวม) -                      -                     -                      
บัญชีสํารองเงินรายรับ -                       -                      -                       

รวมรายรับทั้งส้ิน+รวมเงินอุดหนุน 126,926,477.66   117,000,000.00  126,196,000.00   

2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน        ยอดรวม 126,196,000 บาท
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป  2549 ป  2550 ป  2551

 ดานบริหารทั่วไป        (รวม) 44,716,370.68      46,482,395.00     37,924,712.00      
 -แผนงานบริหารท่ัวไป 38,842,419.69      39,224,029.00     29,834,718.00      
 -แผนงานการรักษาความสงบฯ 5,873,950.99        7,258,366.00       8,089,994.00        
 ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม) 60,104,160.73      49,825,826.00     69,423,681.00      
 -แผนงานการศึกษา 14,993,943.62      12,369,160.00     24,529,473.00      
 -แผนงานสาธารณสุขฯ 2,525,590.57        3,390,982.00       3,396,136.00        
 -แผนงานเคหะและชุมชน 33,115,414.80      23,054,204.00     26,735,848.00      
 -แผนงานสังคมสงเคราะห 5,299,736.74        5,950,800.00       7,252,000.00        
 -แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 2,320,680.00       4,010,224.00        
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,169,475.00        2,740,000.00       3,500,000.00        
 ดานเศรษฐกิจ                 (รวม) 16,668,212.35      15,874,779.00     14,051,097.00      
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16,145,672.52      15,437,507.00     12,578,125.00      
 -แผนงานการพาณิชย 522,539.83           437,272.00          1,472,972.00        
 ดานดําเนินงานอื่น            (รวม) 5,526,456.40        4,817,000.00       4,796,510.00        
 -งบกลาง 5,526,456.40        4,817,000.00       4,796,510.00        

รวมทั้งส้ิน 127,015,200.16         117,000,000.00        126,196,000.00    
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  2.3 รายจายตามหมวดรายจาย ยอดรวม 126,196,000     บาท

หมวด / ประเภท หมายเหตุ

หมายเหตุดาน / แผนงาน



จายจริง งบประมาณ งบประมาณ
ป  2549 ป  2550 ป  2551

 1. รายจายงบกลาง 5,526,456.40        4,817,000.00       4,796,510.00        
 2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 21,104,400.55      27,539,164.00     30,961,060.00      
 3. หมวดคาจางช่ัวคราว(ตามภารกิจ+ท่ัวไป) 6,270,568.66        6,647,296.00       8,341,128.00        
 4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 45,908,362.41      41,523,045.00     48,693,009.00      
 5. หมวดคาสาธารณูปโภค 1,512,810.76        1,691,500.00       2,274,368.00        
 6. หมวดเงินอุดหนุน 5,300,014.38        2,900,400.00       6,412,000.00        
 7. หมวดรายจายอ่ืน 270,000.00           50,000.00            6,662,000.00        
 8. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 41,122,587.00      31,831,595.00     18,055,925.00      

127,015,200.16    117,000,000.00     126,196,000.00      

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดสะสม ตามประเภทและรายการแผนงานในปงบประมาณ
     2548 และงบประมาณ  2549

จายจริง จายจริง  
2548 2549

  1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 25,012,144.00      26,233,495.42     
       1.1  แผนงานการศึกษา 24,566,973.00      25,456,580.18     
       1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 36,300.00             359,436.00          
       1.3 แผนงานสาธารณสุข 408,871.00           417,479.24          
  2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                       -                      
      2.1  แผนงานการศึกษา -                       -                      
     2.2  แผนงานสาธารณสุข -                       -                      
     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห -                       -                      
  3. จายขาดเงินสะสม 25,424,816.34      3,857,046.36       
     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25,424,816.34      1,077,350.00       
     3.2  แผนงานบริหารท่ัวไป -                       2,779,696.36       

5
2.5 รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
     รายจายงบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล              ยอดรวม  4,020,000         บาท

หมวด

รวมทั้งส้ิน

หมวด หมายเหตุ



รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
 ป  2549  ป 2550  ป 2551

 1. หมวดรายได 2,080,000.00        2,500,000.00       3,020,000.00        
 2. หมวดเงินไดอ่ืน 915,000.00           1,000,000.00       1,000,000.00        

     รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล                   ยอดรวม  3,959,600         บาท
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ
 ป  2549  ป 2550  ป 2551

1. รายจายงบกลาง 298,800.00       550,000.00      1,170,000.00    
2. หมวดเงินและคาจางประจํา 796,000.00       700,000.00      736,000.00       
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 577,600.00       539,000.00      572,600.00       
4. หมวดคาสาธารณูปโภค 42,000.00         55,000.00        48,000.00         
5. หมวดรายจายอ่ืน 33,000.00         33,000.00        413,000.00       
6. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 385,000.00       20,000.00        20,000.00         
7. รายจายจากกําไรสุทธิ 550,000.00       550,000.00      1,000,000.00    

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายรับ

หมวด
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ลําดับท่ี ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ
1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 19,963,540.00     
2 เงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสายผูบริหาร  ระดับ  8 487,200.00           
3 เงินคาตอบแทนพนักงานเทศบาลสายผูบริหาร  ระดับ  8 403,200.00           
4 เงินคาตอบแทนพิเศษ พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา 44,820.00             
5 ประเภทเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน 10,800.00             
6 เงินคาจางประจํา 8,635,740.00        
7 เงินคาจางช่ัวคราว 8,341,128.00        
8 เงินสวัสดิการชวยเหลือบุตร 30,900.00             
9 เงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร 456,150.00           
10 เงินสวัสดิการชวยเหลือคาเชาบาน 235,200.00           
11 เงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาล 1,089,839.00        
12 เงินชวยเหลือคาจัดการงานศพพนักงาน / ลูกจางที่ตายในระหวางรับราชการ 75,000.00             
13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 831,300.00           
14 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ข.) 1,494,000.00        
15 เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 813,300.00           
16 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) ,เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวพนักงาน,ลูกจาง 2,646,663.00        
17 เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3,573,000.00        
18 เงินคาตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ลาออกจากราชการ  ตามโครงการมาตรการเปลี่ยน -                        

อาชีพพนักงานเทศบาล
19 สงใชเงินยืมสะสมเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสายบริหาร -                        
20 สงใชเงินยืมสะสมคาตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลสายบริหาร -                        
21 สงใชเงินยืมสะสมเงินบําเหน็จลูกจางประจํา -                        

รวม 49,131,780.00     

หมายเหตุ   :  คิดเปนรอยละ   38.93   ของรายจายที่ตั้งจายจากรายไดรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณ  2551
การคํานวณ      =      ยอดรวมคาใชจายในการบริหารงานบุคคล  ปงบประมาณ 2551   x  100

ประมาณการรายจาย  ปงบประมาณ  2551
49,131,780.00                                                                                                                         X  100       = 38.93          
126,196,000.00

คาใชจายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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ลําดับ หนวยงานท่ี หมายเหตุ
ท่ี รับผิดชอบ (การจายเงิน)
1  -   โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิคตามโครงการ สุขกายสบายชีวี (Sport day) 24,000       แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

2  -   โครงการจัดตกแตงงานเฉลิมฉลอง 80 พรรษาในหลวง 300,000     แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

3  -  โครงการจางเหมาเอกชนทความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ 348,000     แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

      ราชการ
4   -  โครงการจัดงานวันเทศบาล 80,000       แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

5   -  โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ 100,000     แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

      คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง 
      และพนักงานจาง

6   -  โครงการอบรมจริยธรรมคณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  50,000       แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

      พนักงานเทศบาลฯ
7   -  โครงการบริการสูความเปนเลิศ 50,000       แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

8   -  โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางดีเดน 18,000       แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

9   -  โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร ประจําป 40,000       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินรายได

10   -  โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางและรถสามลอรับจาง 50,000       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินรายได

11   -  โครงการฝกอบรมจัดต้ังยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 72,000       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินรายได

12   -  โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 100,000     แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินรายได

13   -  โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 50,000       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินรายได

       (อปพร.) ประจําป 
14   -  โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน  อปพร. 30,000       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินรายได

15   -  โครงการจัดต้ังเจาหนาที่เพ่ือปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต 265,000     แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินรายได

      และทรัพยสินฯ
16   -  โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลขึ้นปใหม 45,000       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินรายได

17   -  โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 45,000       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินรายได

18   -  โครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ/กูภัย) 50,000       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินรายได

19   -  โครงการฝกอบรมเจาหนาที่และอาสาสมัครกูชีพกูภัย 50,000       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินรายได

20   -   เงินอุดหนุนทั่วไปชมรมขาราชการบําเหน็จ บํานาญบานไผ 30,000       แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

21   -   เงินอุดหนุนทั่วไปที่วาการอําเภอบานไผ 20,000       แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

22  -   โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3-6 พรอมเกาอี้ 3,200         แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

23  -   โครงการจัดซื้อตูเก็บเสื้อผา จํานวน 6 ตู 17,400       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

24  -   โครงการจัดซื้อเตียงนอนเหล็ก  จํานวน 5 หลัง 36,000       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

25  -   โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนตแบบผูชาย จํานวน  2  คัน 160,000     แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

26  -   โครงการจัดซื้อโทรทัศนสีจอแบน 25 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 9,000         แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

27  -   โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 12,000       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

28  -  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) 45,000       แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

รายจายท่ีองคกรใชจายในการพัฒนาองคกร   ปงบประมาณ   2551

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน



8
ลําดับ หนวยงานท่ี หมายเหตุ
ท่ี รับผิดชอบ (การจายเงิน)
29  -   โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ๊นเตอร จํานวน 1 เครื่อง 63,200       แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

30   - โครงการกอสรางกําแพงและรั้วกั้นดานหลังบานพักพนักงานเทศบาล  200,000     แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

     หลังใหม 2 ชั้น
31   - โครงการจัดทําประตูจุดตรวจทางเขา - ออก หนางานปองกันฯ 100,000     แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

32  -   โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติฯ (บริเวณสะพานลอยถนนมิตรภาพ) 200,000     แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

33   - โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณสี่แยกชนบทเขาบานไผ 1,900,000  แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

34   - โครงการกอสรางทางขึ้นสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ สําหรับคนพิการ  30,000       แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

35   - โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ ประจําแยกแตละซอย เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุ 990,000     แผนงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

36    -  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 148,800     แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

37    -  โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 74,400       แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

38    -  โครงการความรวมมือการชําระภาษีทองถิ่นผานธนาคาร 74,400       แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

39    -  โครงการอบรมจริยธรรมและสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเงินรายไดฯ 100,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

40    -  โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูภาษีอากร คาธรรมเนียมฯ 30,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

41   -  โครงการจางเหมาประชาสัมพันธภาษีคืนกําไรทางสื่อวิทยุ เคเบิลทีวีหนังสือพิมพ 10,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

42   -  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร (ระบบใหม) 74,400       แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

43    -  โครงการภาษีคืนกําไร 120,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

44   -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจาง 20,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป

     ของ อบต.อําเภอบานไผ
45  -  โครงการจัดซื้อตูแผนที่จัดระวางที่ดิน 6,300         แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป

46  -  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 2 ชุด 110,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป

47  -  โครงการจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล 6,100         แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป

48   - โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานกองคลัง 80,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป

49   - โครงการติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร 50,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

50   -  โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล 80,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

51   -  โครงการจัดทําวารสารเมืองไผสัมพันธ 120,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

52   -  โครงการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร 20,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

53   -  โครงการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนฯ 50,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

54   -  โครงการจัดทําจุลสาร 40,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

55  -  โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดต้ัง 38,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

56  -  โครงการจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน จํานวน 2 เครื่อง 4,000         แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

57  -  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบทัชสกีนพรอมตูใส 72,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

58  -  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอรเลเซอร ฯลฯ 63,200       แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

59  -  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ 35,000       แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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60  -โครงการอบรมการใชประโยชนหญาแฝก  ทดสอบปลูกและจัดหาหญาแฝก 20,000       แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง เงินรายได

61  - คาขยายเขตไฟฟา 500,000     แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

62  - คาขยายเขตประปา 500,000     แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

63  -  โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก  ขนาด  1  ตัน 790,000     แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

64  -  โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําแบบเอนกประสงค จํานวน 1 คัน 2,000,000  แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

65  -  โครงการจางเหมาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนอาคาร สํานักงานเทศบาลฯ 400,000     แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

66  -  โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารกองชาง 300,000     แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

67  -  โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอยแยกถนนหนองลุมพุก ซอย1  ชวงที่ 1 122,850     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

68  -  โครงการกอสรางถนน  คสล.ถนนหนองลุมพุกเชื่อมถนน เขาบานโสกตลิ่ง 317,200     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

69  -  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  คสล.ซอยเชื่อมซอยประปา 1 -  ซอยประปา 2 756,200     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

70  -  โครงการกอสรางถนน  คสล.พรอมทอระบายน้ํา  ถ.ซอยแยกซอยแกวทรานี    190,575     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

     ดานทิศใต  (ชุมชนประปา)
71  -  โครงการกอสรางถนน  คสล.พรอมทอระบายน้ํา ซอยหลังรานวีระชัยอลูมิเนียม  587,000     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

     (ชุมชนศรีหมอน)
72  - โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศาลเจา (หนารานลาบเปดแมสมจิตร) 1,351,250  แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

73  - โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอยคึกฤทธิ์  1  (ดานตะวันตกสระคึกฤทธิ์) 251,000     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

   (ชุมชนโนนสวาง)
74  - โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอยคึกฤทธิ์  2  (ดานตะวันออกสระคึกฤทธิ์) 154,000     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

   (ชุมชนโนนสวาง)
75  - โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแยกคลองชลประทานดานทิศใต ขางซอยมหาชยั 99,400       แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

     (ชุมชนหวยทราย)
76  - โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอยแยกขางวัดปาชัยวารินทร  149,000     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

    (ชุมชนคลองชลประทาน) 
77  - โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอยเอี่ยมไพบูลย  ซอย  3 452,400     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

78  - โครงการกอสรางถนน  คสล.พรอมทอระบายน้ํา ขนมจีน ซอย  1 772,500     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

79  - โครงการปรับปรุงผิวจราจร  คสล.ซอยแยกบานเกิ้ง  ซอย  10/1 121,500     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

80  - โครงการปรับปรุงผิวจราจร  คสล.ถนนบานเกิ้ง  ซอย  13 (ชุมชนโพธิ์สวรรค)  153,900     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

81  - โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  บานเกิ้ง  ซอย  3   (คุมบานขาพัฒนา) 463,600     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

82  - โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ถนนบานเกิ้ง  ซอย  3   (คุมบานขาพัฒนา) 78,650       แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

83  -  โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน 75,000       แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

84  -  โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา 100,000     แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

85  -   โครงการนํานักเรียนตัวแทนเทศบาลไปแขงขันกีฬานักเรียนฯ 50,000       แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

86  -  โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน 250,000     แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

87  -  โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 100,000     แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

88  -  โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 1,200,000  แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

89  -  โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 150,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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90  -  โครงการเยาวชนสัมพันธเพ่ืออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 40,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา รด. 20,000/อน.20,000

91  -  โครงการสงพนักงานครู/พนักงานเทศบาลเขารวมการแขงขันกีฬา 20,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

92  -  โครงการแขงขันทางวิชาการ 50,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

93  -  โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติด 40,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา รด.20,000 /อน. 20,000

94  -  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

95  -  โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน 300,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

96  -  โครงการอาหารกลางวัน 400,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

97  -  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล 520,800     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

98  -  โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย 572,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

99  -  โครงการอาหารเสริม (นม) 40,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

100  -  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 476,523     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

101  -  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. 3,150,840  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

102  -  โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 400,400     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

103  -  โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ 120,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

104  -  โครงการจัดหาเสื้อผาสําหรับเด็กนักเรียน 150,220     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา รด.100,000 /อน. 50,220

105  -  โครงการจัดหาหนังสือเรียนสําหรับนักเรียน 100,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

106  - โครงการจัดหาเครื่องนุงหุมกันหนาวสําหรับนักเรียน 1,620         แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

107  -  โครงการสงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 30,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

108  -  โครงการนําสงเด็กไปสถานพยาบาล 858            แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

109  -  โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียนเทศบาลตนแบบ 310,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

110  -  โครงการอบรมสัมนาโรงเรียนกลุมเปาหมาย 20,900       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

111  -  โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี  50,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

112  -  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปการกีฬา 150,000     แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

113  -  โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 410,000     แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

114  -  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสงเสริมกิจการศาสนา 980,000     แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

115  -  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน  3,072,000  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

    โรงเรียนสังกัด สพฐ.
116  -  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสงเสริมการศึกษาใหสถานศึกษาที่ต้ังอยู  180,000     ผง.การสงเสิรมการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

     ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
117  -  โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ ระดับ 1-2 จํานวน  10 ชุด 21,900       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

118  -  โครงการจัดซื้อตูลอคเกอร  ขนาด  12  ชอง  จํานวน  4  ตัว 20,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

119  -  โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเทา 27,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

120  -  โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  จํานวน 6 ตู 21,120       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

121  -  โครงการจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 14,080       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

122  -  โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสารชนิดเอียง 8,000         แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

123  -  โครงการจัดทําโตะขาเหล็ก จํานวน  70 ตัว 105,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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124  -  โครงการจัดซื้อเกวอี้พลาสติกอยางดี จํานวน 300 ตัว 75,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

125  -  โครงการจัดซื้อโตะหมูอนุบาล จํานวน  9  ชุด 22,500       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

126  -  โครงการจัดซื้อชั้นเหล็กแสตนเลสเก็บถาดอาหาร จํานวน 7 อัน 100,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

127  -  โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  จํานวน  2  ชุด 1,000,000  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

128  -  โครงการจัดทําปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 30,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

129  -  โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน 60,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

130  -  โครงการจัดทําที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 40,000       แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

131  -  โครงการกอสรางโครงหลังคาคลุมบริเวณที่ตืดต้ังเครื่องออกกําลังกาย 300,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

     พรอมกอสรางรั้วไมระแนง จํานวน 3 แหง
132  -  โครงการกอสรางบานพักภารโรงพรอมโรงอาหาร ศูนย 3 300,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

133  - โครงการบัณฑิตนอย 18,000       แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินรายได

134  - โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 50,000       แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินรายได

135  - โครงการภูมิปญญาทองถิ่น 10,000       แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินรายได

136  - โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 6  ตู 21,300       แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

137  - โครงการจัดซื้อตูล็อกเกอร 35 ชอง 12,760       แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

138  - โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 9 เครื่อง 350,000     แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

139  - โครงการจัดซื้อแทงคน้ําอลูมิเนียม 24,000       แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

140  - โครงการจัดซื้อโตะญ่ีปุนและเบาะรองนั่ง 5,000         แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

141  - โครงการจัดซื้อบอรดประชาสัมพันธกํามะหยี่ 10,000       แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

142  - โครงการจัดซื้อครุภัณฑหองสมุด 15,000       แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

143  - โครงการตอเติมโรงอาหาร 200,000     แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

144  - โครงการติดต้ังรางน้ําอาคารอนุบาล 10,000       แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

145  - โครงการกอสรางสถานที่จอดรถของนักเรียน 150,000     แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

146  - โครงการจัดสวนหยอมหนาอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลฯ 30,000       แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

147   - โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ 74,400       แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

148   - โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก 70,000       แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

149   - โครงการรณรงคเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 40,000       แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

150   - โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000     แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

151   -  โครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ 30,000       แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

152   - โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ 40,000       แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

153   - โครงการเฝาระวังแกไขปญหาทุพโภชนาการในเด็ก 1-5 ป 75,000       แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ รด.25,000/อน.50,000

154   - โครงการยกระดับมาตรฐานรานอาหารและหาบเรแผงลอย 50,000       แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

155   - โครงการตลาดสดนาซื้อ 40,000       แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

156   - โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิด 25,000       แผนงานพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

157   - โครงการฉีดวัคซีนควบคุมและปองกันโรคโค กระบือ ในเขตฯ 30,000       แผนงานพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

ปรากฏในแผนงานชื่อโครงการ จํานวนเงิน
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158   -  โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตวในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 25,000       แผนงานพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

159   -  โครงการชุมชนเมืองบานไผนาอยูนํารองดานการจัดการสิ่งแวดลอม 400,000     แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

160   -  โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงฆาสัตวแบบมาตรฐาน 150,000     แผนงานพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินรายได

161   -  โครงการอบรมโรคไขหวัดนก 50,000       แผนงานพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

162   -  คาใชจายโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปศูนยเฉลิมพระเกียรติ 100,000     แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

163   -  เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับบริการสาธารณสุข 260,000     แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

164   - โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย 30,000       แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

165   -  โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง พรอมติดต้ัง 27,000       แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

166   -  โครงการจัดซื้อถังขยะแบบตาขายคัดแยกขยะรีไซเคิล 40,000       แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

167   -  โครงการจางเหมาทํารถเข็นขยะ จํานวน 15 คัน 97,500       แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

168  -   โครงการจัดซื้อเครื่องชอตสลบไฟฟา 100,000     แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

169   -  โครงการจัดซื้อเครื่องหินเจีย พรอมอุปกรณประกอบ 10,000       แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

170   -  โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 50,000       แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

171   -  โครงการจัดซื้อเครื่องสวานไฟฟาเจาะคอนกรีต 3,740         แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

172   -  โครงการจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต 46,000       แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

173   -  โครงการจัดซื้อรถเข็นปูน จํานวน  2  คัน 4,000         แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

174   -  โครงการจัดซื้อเครื่องแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุน  จํานวน  2  ชุด 100,000     แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

175   -  โครงการปรับปรุงเตาแกลบใหเปนเตาแกสโรงฆาสัตว 50,000       แผนงานพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

176   - โครงการจางที่ปรึกษาความเหมาะสมในการกอสรางโรงฆาสัตวแบบมาตรฐาน 200,000     แผนงานพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

177   -  โครงการจางออกแบบโรงฆาสัตวแบบมาตรฐาน 350,000     แผนงานพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

178   -  โครงการปรับปรุงสถานที่จัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต   30,000       แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

       พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

179  - โครงการแกปญหาความยากจน 475,200     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

180  - โครงการจางเหมาทําความสะอาดกองสวัสดิการสังคม 74,400       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

181  - โครงการประชุมอาสาสมัครปองกันยาเสพติด 25,000       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

182  - โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่ 260,000     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

183  - โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนฯ 20,000       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

184  - โครงการอบรมภาวะผูนํา 200,000     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

185  - โครงการสงเคราะหการจัดการศพตามประเพณีฯ 250,000     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

186  - โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 240,000     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

187  - โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาเงินรายไดในชุมชน 400,000     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

188  - โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังขจัดปญหาและการลวงละเมิดทางเพศฯ 20,000       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

189  - โครงการเวทีชาวบาน 30,000       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

190  - โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาว 80,000       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

191  - โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ) 200,000     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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ท่ี รับผิดชอบ (การจายเงิน)

192  - โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 250,000     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

193  - โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนตาแกผูสูงอายุในเขตฯ 100,000     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

194  - โครงการจัดซื้อปุยสงเสริมอาชีพและพัฒนาเงินรายไดภาคเกษตรกร 50,000       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินรายได

195  - เพ่ือจายสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 30,000       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

196  - เพ่ือจายสนับสนุนวันสตรีสากลโลก 10,000       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

197  - เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการปองกันปราบปรามยาเสพติดอําเภอบานไผ, 30,000       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

198  - เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการปองกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแกน 30,000       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

199  - เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอบานไผ 60,000       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

200  - โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,820,000  ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

201  -  โครงการสงเคราะหผูพิการและเอดส  ผูดอยโอกาสในสังคม 822,000     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

202  - โครงการจัดซื้อตูเย็นไมนอยกวา 9 คิว  ประหยัดไฟฟเบอร 5 13,600       ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

203  - โครงการบานทองถิ่นเพื่อประชาชน 120,000     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

204  - โครงการกอสรางลานกีฬาในชุมชน 150,000     ผง.สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

ปรากฏในแผนงานชื่อโครงการ จํานวนเงิน



สวนที่ ๒
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

ของ

อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน

เทศบาลเมืองบานไผ
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งบประมาณรายจายทั้งส้ิน ยอดรวม 130,155,600          บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
1.งบประมาณรายจายทั่วไป ยอดรวม 126,196,000          บาท
ก.ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม 37,924,712            บาท

1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 29,834,718            บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 8,089,994              บาท

ข.ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 69,423,681            บาท
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 24,529,473            บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 3,396,136              บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 26,735,848            บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 7,252,000              บาท
5. แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน ยอดรวม 4,010,224              บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 3,500,000              บาท

ค.ดานเศรษฐกิจ ยอดรวม 14,051,097            บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 12,578,125            บาท
2. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 1,472,972              บาท

ง.ดานการดําเนินงานอื่น ยอดรวม 4,796,510              บาท
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 4,796,510              บาท

2. งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 3,959,600              บาท
1. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 2,789,600              บาท
2. แผนงานการบริหาร ยอดรวม 1,170,000              บาท

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯพิจารณาเห็นชอบตอไป
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2551

ของเทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

……………………..

หลักการ

เหตุผล



……………………..

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไว โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลเมืองบานไผ และโดยความเห็นของผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2550  เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหต้ังจายเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 

126,196,000.   บาท    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังตอไปนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป ยอดรวม 126,196,000          บาท
ก.ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม 37,924,712            บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 29,834,718            บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 8,089,994              บาท
ข.ดานการบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 69,423,681            บาท
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 24,529,473            บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 3,396,136              บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 26,735,848            บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 7,252,000              บาท
5. แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน ยอดรวม 4,010,224              บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 3,500,000              บาท
ค.ดานเศรษฐกิจ ยอดรวม 14,051,097            บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 12,578,125            บาท
2. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 1,472,972              บาท
ง.ดานการดําเนินงานอื่น ยอดรวม 4,796,510              บาท
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 4,796,510              บาท
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ของเทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551



ท้ังนี้ตามรายละเอียดปรากฎในสวนที่  4
ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม 3,959,600              บาท

แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 2,789,600              บาท
แผนงานบริหาร ยอดรวม 1,170,000              บาท

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ใหเปนตามระเบียบ
การเบิกจายเงินของเทศบาล

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

 (ลงนาม)       ลิขิต     กสิกิจวรกุล
                  (นายลิขิต     กสิกิจวรกุล)
ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ

       เห็นชอบ

(ลงนาม)       ปานชัย    บวรรัตนปราณ
                ( นายปานชัย    บวรรัตนปราณ )

                     ตําแหนง  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

  สําเนาถูกตอง

จิรภัทร    พูนศิริวณิชย
               (นางจิรภัทร    พูนศิริวณิชย)
        หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
          รกน.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน


