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ส่วนที� 1

คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม ฉบบัที� 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่   จงัหวดัขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตามที�สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้พจิารณาอนุมตัเิทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558 ไปแลว้นั�น

บดันี�ปรากฎวา่ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นมีความจาํเป็นต้องต ั�งงบประมาณรายจา่ยเพิ�มขื�น  เนื�องจาก

มีรายรบับางประเภทเพิ�มมากขึ�น ประกอบกบัเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีรายรบัเกนิยอดรวมท ั�งสิ�นของประมาณการ

รายรบั ณ วนัที�  9  กนัยายน  พ.ศ. 2558  เป็นเงนิท ั�งสิ�น 15,006,066.75 บาท  ทาํให้มีความจาํเป็นต้อง

ต ั�งงบประมาณรายจา่ย เพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1  เป็นเงนิท ั�งสิ�น  15,005,000   บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม ฉบบัที� 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



งบประมาณรายจา่ยเพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เรื�อง

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่   จงัหวดัขอนแก่น

ส่วนที� 2

เทศบญัญตัิ

ของ



ยอดรวม

ดา้นบรหิารท ั�วไป

แผนงานบรหิารท ั�วไป 2,164,000                   

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 580,000                      

ดา้นการบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 337,000                      

แผนงานสาธารณสขุ 105,000                      

แผนงานเคหะและชุมชน 2,270,000                   

ดา้นเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 9,368,000                   

ดา้นการดาํเนินงานอื�น

ประจําปีงบประมาณ    2558

ของ เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

ดา้น

เทศบญัญตัิ

ประกอบร่างเทศบญัญตั ิงบประมาณรายจ่าย

ดา้นการดาํเนินงานอื�น

แผนงานงบกลาง 181,000                      

15,005,000                งบประมาณรายจ่ายท ั�งสิ�น



105,000105,000คา่ครุภณัฑ์

337,000337,000คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

580,000580,000คา่ครุภณัฑ์

800,0000800,000

1,364,00070,0001,294,000

คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

คา่ครุภณัฑ์

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่



181,000181,000งบกลาง

9,368,0009,368,000คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

2,270,0002,270,000คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง





รายการ ยอดประมาณการเดิม รบัจริงระหว่างปี รายรบัที�เพิ�มขึ�นท ั�งสิ�น ยอดประมาณการ

ณ  9  กนัยายน  2558 ในคร ั�งนี�

1. หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที�ดนิ    6,200,000.00                    6,979,642.46                        779,642.46                      779,600.00                    

ภาษีบาํรุงทอ้งที�                240,000.00                       314,473.75                            74,473.75                        74,400.00                      

ภาษีป้าย                         2,100,000.00                    2,381,034.00                        281,034.00                      281,000.00                    

อากรการฆา่สตัว์              60,000.00                         85,170.00                              25,170.00                        25,000.00                      

รวมหมวดภาษีอากร 8,600,000.00                   9,760,320.21                       1,160,320.21                  1,160,000.00               

2.หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนุญาต  

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการฆา่สตัว์    70,000.00                         127,755.00                            57,755.00                        

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัโรงพกัสตัว์ 15,000.00                         25,551.00                              10,551.00                        

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการขายสรุา      14,000.00                         11,089.80                              2,910.20-                          

รายงานประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม  ฉบบัที�  1

ประจําปีงบประมาณ  2558

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแกน่

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการขายสรุา      14,000.00                         11,089.80                              2,910.20-                          

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการพนนั          1,000.00                           -                                         1,000.00-                          

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร              40,000.00                         22,447.80                              17,552.20-                        

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนขยะมลูฝอย                      2,700,000.00                    3,243,819.00                        543,819.00                      526,000.00                    

คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ�งปฏกิลู       55,000.00                         55,000.00                              -

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบยีนราษฎร                25,000.00                         23,750.00                              1,250.00-                          

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบับตัรประจาํตวัประชาชน   60,000.00                         49,010.00                              10,990.00-                        

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัโรคพษิสนุขับา้                    25,000.00                         18,720.00                              6,280.00-                          

คา่ธรรมเนียมการแพทย์                                          8,000.00                           6,580.00                                1,420.00-                          

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 4,000.00                           5,670.00                                1,670.00                          

คา่ธรรมเนียมอื�น ๆ  (คา่บรกิารโรงฆา่สตัว์) 250,000.00                       425,850.00                            175,850.00                      170,000.00                    

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 75,000.00                         55,800.00                              19,200.00-                        

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบของบา้นเมอืง 1,000.00                           1,340.00                                340.00                             

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายการทะเบยีนราษฎร 1,000.00                           340.00                                   660.00-                             

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 20,000.00                         15,980.00                              4,020.00-                          

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายสาธารณสขุ 9,000.00                           17,060.00                              8,060.00                          

คา่ปรบัการผดิสญัญา 200,000.00                       155,726.00                            44,274.00-                        

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 250,000.00                       418,150.00                            168,150.00                      160,000.00                    

คา่ใบอนุญาตจดัต ั�งสถานที�จาํหน่ายหรือสะสมอาหารฯ 80,000.00                         67,670.00                              12,330.00-                        

คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในที�หรือทางสาธารณะ 75,000.00                         83,500.00                              8,500.00                          

คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร 2,000.00                           2,200.00                                200.00                             

คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสยีง 10,000.00                         9,105.00                                895.00-                             



รายการ ยอดประมาณการเดิม รบัจริงระหว่างปี รายรบัที�เพิ�มขึ�นท ั�งสิ�น ยอดประมาณการ

ณ  9  กนัยายน  2558 ในคร ั�งนี�

รายงานประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม  ฉบบัที�  1

ประจําปีงบประมาณ  2558

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแกน่

คา่เช่าที�ดนิ 50,000.00                         77,172.00                              27,172.00                        27,000.00                      

คา่เช่าหรือคา่บรกิารสถานที� 1,400,000.00                    1,531,060.00                        131,060.00                      131,000.00                    

ดอกเบี�ยเงนิฝากธนาคาร 1,000,000.00                    1,291,727.20                        291,727.20                      291,700.00                    

ดอกเบี�ยเงนิฝากกองทุน  ก.ส.ท. 60,000.00                         119,349.50                            59,349.50                        59,300.00                      

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 2,510,000.00                   3,019,308.70                       509,308.70                     509,000.00                  

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์

เงนิช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,500,000.00                    1,199,552.97                        300,447.03-                      

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ 1,500,000.00                   1,199,552.97                       300,447.03-                     -                               

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด -                                 

เงนิที�มผีูอ้ทุศิให้ 5,000.00                           -                                         5,000.00-                          เงนิที�มผีูอ้ทุศิให้ 5,000.00                           -                                         5,000.00-                          

คา่ขายแบบแปลน 300,000.00                       433,308.00                            133,308.00                      31,000.00                      

คา่จาํหน่ายแบบพมิพ์และคาํรอ้ง 25,000.00                         30,516.00                              5,516.00                          

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอื�น ๆ 300,000.00                       198,174.00                            101,826.00-                      

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 630,000.00                      661,998.00                          31,998.00                       31,000.00                    

6.หมวดรายได้จากทุน

คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 1,000.00                           -                                         1,000.00-                          

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,000.00                          -                                       1,000.00-                         -                               

7.หมวดภาษีจดัสรร 

คา่ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์ 50,000.00                         2,774,880.83                        2,724,880.83                   1,476,000.00                

คา่ภาษีมลูคา่เพิ�มตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนฯ 56,000,000.00                  61,113,046.07                      5,113,046.07                   5,000,000.00                

คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 1 ใน 9 13,500,000.00                  12,969,637.23                      530,362.77-                      

คา่ภาษีธุรกจิเฉพาะ 959,000.00                       580,166.73                            378,833.27-                      

คา่ภาษีสรุา 5,000,000.00                    5,605,452.31                        605,452.31                      

คา่ภาษีสรรพสามติ 10,500,000.00                  9,531,488.98                        968,511.02-                      

คา่ภาคหลวงแร่ 150,000.00                       131,033.32                            18,966.68-                        

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 1,600,000.00                    1,465,847.80                        134,152.20-                      

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมที�ดนิ 6,000,000.00                    6,362,847.00                        362,847.00                      

รวมหมวดภาษีจดัสรร 93,759,000.00                 100,534,400.27                   6,775,400.27                  6,476,000.00               
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รายงานประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม  ฉบบัที�  1

ประจําปีงบประมาณ  2558

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแกน่

รวมหมวดเงินอุดหนุนท ั�วไป 54,500,000.00                 60,473,513.00                     5,973,513.00                  5,973,000.00               

รวมรายได้ทุกหมวด 165,500,000.00               180,506,066.75                   15,006,066.75                15,005,000.00             



รวม บาท

จาํนวน  บาท

จาํนวน  บาท

จาํนวน  บาท

จาํนวน  บาท

หน้า : 1/1วนัที�พมิพ์ : 17/9/2558  15:09:36

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั�วไป (เพิ�มเตมิ) ฉบบัที� 1

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่

อาํเภอ บา้นไผ ่  จงัหวดัขอนแกน่

ประมาณการรายรบัรวมท ั�งสิ�น 15,005,000.00   บาท  แยกเป็น

รายไดจ้ดัเก็บ

หมวดภาษีอากร 1,160,000.00

ภาษีโรงเรือนและที�ดนิ 779,600.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

ภาษีบาํรุงทอ้งที� 74,400.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

ภาษีป้าย 281,000.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

อากรการฆา่สตัว์ 25,000.00

รวม บาท

จาํนวน  บาท

จาํนวน  บาท

จาํนวน  บาท

รวม บาท

จาํนวน  บาท

จาํนวน  บาท

จาํนวน  บาท

รวม บาท

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 856,000.00

คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 526,000.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

คา่ธรรมเนียมอื�น ๆ 170,000.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 160,000.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 509,000.00

คา่เชา่ที�ดนิ 27,000.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

คา่เชา่หรือบรกิารสถานที� 131,000.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

ดอกเบี�ย 351,000.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 31,000.00

จาํนวน  บาทคา่ขายแบบแปลน 31,000.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ
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รวม บาท

จาํนวน  บาท

จาํนวน  บาท

รวม บาท

จาํนวน  บาท

รายไดท้ี�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดภาษีจดัสรร 6,476,000.00

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์ 1,476,000.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

ภาษีมลูคา่เพิ�มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 5,000,000.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ

รายไดท้ี�รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดเงนิอุดหนุนท ั�วไป 5,973,000.00

เงนิอดุหนุนท ั�วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�และภารกจิถา่ยโอนเลือก
5,973,000.00จาํนวน  บาท

เงนิอดุหนุนท ั�วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�และภารกจิถา่ยโอนเลือก
ทาํ

5,973,000.00

เก็บไดจ้รงิเกนิยอดประมาณการ



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)

6,154,700.00                                   5,641,679.00                                   

8,179,800.00                                   7,014,768.00                                   

                               14,334,500.00                                12,656,447.00

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

งบบคุลากร

รวมงบบุคลากร

 ยอดประมาณการ

แผนงานบริหารงานท ั�วไป

งานบริหารท ั�วไป

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ�มเตมิ  ฉบบัที�  1

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่   จงัหวดัขอนแก่น

ประจําปีงบประมาณ  2558

รายการ  ยอดประมาณการเดิม

1,489,000.00                                   108,626.00                                      

3,069,400.00                                   3,298,525.09                                   

766,000.00                                      735,680.20                                      

2,820,000.00                                   2,021,492.05                                   

                                 8,144,400.00                                  6,164,323.34

                                      170,000.00 226,675.00                                                                         1,294,000.00

  -   -                                       800,000.00

                                    170,000.00                                     226,675.00                                  2,094,000.00

                                        60,000.00                                         60,000.00

                                      60,000.00                                       60,000.00

                               22,708,900.00                                19,107,445.34                                  2,094,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารท ั�วไป

คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุน

คา่สาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

คา่ตอบแทน

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

งบดําเนินงาน



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                   2,847,040.00                                    2,193,827.00

                                 2,847,040.00                                  2,193,827.00

                                        25,000.00                                            9,407.00

                                      963,000.00                                    1,257,575.00

                                      241,000.00                                       302,474.60

                                      500,000.00                                         97,584.00

                                 1,729,000.00                                  1,667,040.60

คา่สาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คา่ตอบแทน

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งานวางแผนสถติิและวิชาการ

                                   2,379,200.00                                         99,800.00                                         70,000.00

                                 2,379,200.00                                       99,800.00 70,000.00                                      

                                 6,955,240.00                                  3,960,667.60 70,000.00                                      

                                   3,972,540.00                                    3,816,965.00

                                 3,972,540.00                                  3,816,965.00

                                      260,000.00                                         85,052.00

                                      919,400.00                                       853,342.35

                                      498,600.00                                       277,042.18

                                      472,000.00                                       375,201.16

                                 2,150,000.00                                  1,590,637.69

                                      113,000.00                                         88,500.00

  -   - คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

คา่สาธารณูปโภค

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

คา่ตอบแทน

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

คา่ครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน

รวมงานวางแผนสถติิและวิชาการ

งานบริหารงานคลงั



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                        15,000.00                                         15,000.00

                                      15,000.00                                       15,000.00

                                 6,250,540.00                                  5,511,102.69

                               35,914,680.00                                28,579,215.63                                  2,164,000.00

                                   1,045,800.00                                    1,011,965.00

                                 1,045,800.00                                  1,011,965.00

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานเทศกจิ

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารงานคลงั

รวมแผนงานบริหารงานท ั�วไป

งบเงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุน

                                      102,000.00                                         64,520.00

                                   1,040,000.00                                    1,060,115.00

                                      123,000.00                                         98,581.90

                                 1,265,000.00                                  1,223,216.90

                                                      -                                                         -                                         580,000.00

                                                   -                                                      -                                                         -   

                                 2,310,800.00                                  2,235,181.90                                     580,000.00

                                   4,173,500.00                                    3,838,679.58

                                 4,173,500.00                                  3,838,679.58

                                      180,000.00                                         91,586.00

                                   1,253,500.00                                       697,611.00

คา่ตอบแทน

คา่ใช้สอย

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงานเทศกจิ

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

รวมงบลงทุน

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

คา่ตอบแทน



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                        71,000.00                                         91,987.13

                                 2,129,500.00                                  1,389,049.55

                                      175,000.00                                       171,000.00

                                    175,000.00                                     171,000.00

                                        65,000.00                                         65,000.00

                                      65,000.00                                       65,000.00

                                 6,543,000.00                                  5,463,729.13

                                 8,853,800.00                                  7,698,911.03                                     580,000.00รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

แผนงานการศึกษา

คา่ครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุน

คา่สาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

                                 19,614,110.00                                  17,791,333.00

                               19,614,110.00                                17,791,333.00

                                      536,800.00                                         88,412.50

                                   2,336,460.00                                    2,179,367.97

                                      345,000.00                                       189,486.04

                                      415,000.00                                       592,518.45

                                 3,633,260.00                                  3,049,784.96

                                        18,500.00                                         18,500.00

                                      18,500.00                                       18,500.00

                                                   -                                       200,000.00เงินอุดหนุน

คา่ครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

คา่วสัดุ

คา่สาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

คา่ตอบแทน

คา่ใช้สอย

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบุคลากร

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                               23,265,870.00                                21,059,617.96

                                   7,289,600.00                                    5,731,880.50

                                   5,242,780.00                                    1,454,804.56

                                        10,000.00                                            5,136.00

                               12,542,380.00                                  7,191,821.06

                                      933,200.00                                         83,600.00

                                      933,200.00                                       83,600.00

งบดําเนินงาน

คา่สาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

คา่วสัดุ

คา่ใช้สอย

รวมงานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา

รวมงบลงทุน

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

                                   6,472,000.00                                    6,402,730.00

                                 6,472,000.00                                  6,402,730.00

                               19,947,580.00                                13,678,151.06

                                                   -                                                      -   

                                                   -                                                      -   

                                                   -                                                      -   

                                                   -                                                      -   

                                    210,000.00                                     202,250.00

                                    210,000.00                                     202,250.00

                                                   -                                                      -   

                                                   -                                                      -   

เงนิอดุหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

งานระดบัมธัยมศึกษา

รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

คา่สาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                   1,515,000.00                                       508,733.57

                                        22,000.00                                         25,265.00

                                 1,537,000.00                                     533,998.57

                                        95,000.00                                         95,000.00

                                      530,000.00   -                                       337,000.00

                                    625,000.00                                       95,000.00                                     337,000.00

                                      360,000.00                                       360,000.00

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

รวมงบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

งานศึกษาไมก่าํหนดระดบั

งบดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุน

                                    360,000.00                                     360,000.00

                                 2,522,000.00                                     988,998.57                                       337,000.00

                               45,945,450.00                                35,929,017.59                                     337,000.00

                                   2,590,200.00                                    2,328,690.00

                                 2,590,200.00                                  2,328,690.00

                                        23,000.00                                            3,000.00

                                      179,200.00                                       264,100.00

                                      250,000.00                                       226,199.50

                                        60,000.00                                         49,167.40

                                    512,200.00                                     542,466.90

คา่วสัดุ

คา่สาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานศึกษาไมก่าํหนดระดบั

คา่ตอบแทน

คา่ใช้สอย

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                                      -                                                         -   

                                                   -                                                      -   

                                        40,000.00                                         40,000.00

                                      40,000.00                                       40,000.00

                                 3,142,400.00                                  2,911,156.90

                                      351,170.00                                       222,500.00

                                    351,170.00                                     222,500.00

เงนิอดุหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบุคลากร

คา่ครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งานโรงพยาบาล

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

                                        10,000.00   - 

                                        90,000.00                                       135,007.00

                                        60,000.00   - 

                                    160,000.00                                     135,007.00

                                        50,000.00   - 

                                      50,000.00                                                    -   

                                      470,000.00                                       195,000.00

                                    470,000.00                                     195,000.00

                                 1,031,170.00                                     552,507.00

                                      410,300.00                                       400,360.00

                                    410,300.00                                     400,360.00รวมงบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานโรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

งบเงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุน

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

รวมงบดําเนินงาน

คา่ตอบแทน

งบลงทุน

คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

รวมงบลงทุน



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                        31,500.00                                         12,715.75

                                      165,000.00                                       123,168.50

                                        35,000.00                                            6,440.00

                                    231,500.00                                     142,324.25

                                    641,800.00                                     542,684.25

                                      587,300.00                                       515,980.00

                                    587,300.00                                     515,980.00

                                        70,000.00                                         48,100.00

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น

งบดําเนินงาน

คา่ตอบแทน

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

คา่ตอบแทน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวมงบบุคลากร

                                      328,400.00                                       173,128.41

                                      277,000.00                                         79,350.00

                                      130,000.00                                            2,709.03

                                    805,400.00                                     303,287.44

                                                      -                                                         -                                         105,000.00

                                                      -                                                         -                                                         -   

                                                      -                                                      -                                       105,000.00

                                 1,392,700.00                                     819,267.44                                     105,000.00

                                 6,208,070.00                                  4,825,615.59                                     105,000.00

                                      250,000.00                                       130,943.50

                                    250,000.00                                     130,943.50

รวมงบลงทุน

รวมงบดําเนินงาน

รวมแผนงานสาธารณสุข

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

คา่ใช้สอย

คา่สาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                    250,000.00                                     130,943.50

                                   4,290,000.00                                    4,040,010.00

                                 4,290,000.00                                  4,040,010.00

                                      160,000.00                                       116,403.00

                                   1,103,600.00                                    1,129,129.00

                                   3,894,000.00                                    3,088,373.87

                                 5,157,600.00                                  4,333,905.87

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

รวมงบดําเนินงาน

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

คา่ตอบแทน

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

                                      360,000.00                                       314,400.00

                                    360,000.00                                     314,400.00

                                      450,000.00                                       427,215.39

                                    450,000.00                                     427,215.39

                               10,257,600.00                                  9,115,531.26

                                      326,400.00                                       291,870.00

                                    326,400.00                                     291,870.00

                                   1,663,200.00                                    1,253,292.00

                                      105,000.00                                       199,975.00

                                        20,000.00                                            2,941.43

คา่วสัดุ

คา่สาธารณูปโภค

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

คา่ใช้สอย

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานไฟฟ้าถนน

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

คา่ครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุน

งบลงทุน



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                 2,114,600.00                                  1,748,078.43

                                   4,641,200.00                                    4,273,605.00

                                 4,641,200.00                                  4,273,605.00

                                      264,800.00                                       172,619.00

                                   6,088,400.00                                    5,858,017.77

                                   2,520,000.00                                    1,793,735.90

                                 8,873,200.00                                  7,824,372.67รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คา่ตอบแทน

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

รวมงานสวนสาธารณะ

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏกิูล

                                      390,000.00                                       198,000.00                                                       -   

                                                      -                                                         -                                      2,270,000.00

                                    390,000.00                                     198,000.00                                  2,270,000.00

                                      298,560.00                                       248,800.00

                                    298,560.00                                     248,800.00

                               14,202,960.00                                12,544,777.67                                  2,270,000.00

                                      379,100.00                                       224,680.00

                                    379,100.00                                     224,680.00

                                        10,000.00   - 

                                      158,400.00                                       144,000.00

                                    168,400.00                                     144,000.00

คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

คา่ตอบแทน

คา่ใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏกิูล

งานบาํบดันํ�าเสีย

งบบุคลากร

คา่ครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุน



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                   5,980,620.00   - 

                                 5,980,620.00                                                    -   

                                 6,528,120.00                                     368,680.00

                               33,103,280.00                                23,777,067.36                                  2,270,000.00

                                   2,230,300.00                                    1,872,580.00

                                 2,230,300.00                                  1,872,580.00

คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบลงทุน

รวมงานบาํบดันํ�าเสีย

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมงบบุคลากร

                                        80,000.00                                            6,710.00

                                      100,000.00                                         87,412.85

                                      184,000.00                                         87,733.34

                                    364,000.00                                     181,856.19

                                        80,000.00                                         70,000.00

                                                      -                                                         -   

                                      80,000.00                                       70,000.00

                                 2,674,300.00                                  2,124,436.19

                                   1,605,000.00                                    1,313,875.60

                                 1,605,000.00                                  1,313,875.60

                                      215,000.00                                                       -   เงนิอดุหนุน

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

คา่ตอบแทน

คา่ใช้สอย



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                 1,820,000.00                                  1,313,875.60

                                 4,494,300.00                                  3,438,311.79

                                      505,000.00                                       459,792.00

                                    505,000.00                                     459,792.00

                                                      -                                                         -   

                                                   -                                                      -   

                                    505,000.00                                     459,792.00

เงนิอดุหนุน

งบดําเนินงาน

คา่ใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ

งบเงินอุดหนุน

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ

รวมงานสง่เสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

                                   1,750,000.00                                    1,389,369.00

1,750,000.00                                 1,389,369.00                                 

                                      620,000.00                                       480,000.00

                                    620,000.00                                     480,000.00

                                 2,370,000.00                                  1,869,369.00

                                 2,875,000.00                                  2,329,161.00

                                   1,578,800.00                                    1,490,165.00

                                 1,578,800.00                                  1,490,165.00

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ�น

งบดําเนินงาน

คา่ใช้สอย

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา

งบเงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ�น

รวมงบดําเนินงาน



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                      224,000.00                                       139,359.05

                                      123,000.00                                         80,724.00

                                      100,000.00                                       129,718.59

                                    487,000.00                                     382,620.64

                                      111,000.00                                       104,100.00

                                        15,000.00                                         14,700.00

                                    126,000.00                                     118,800.00

                                 2,191,800.00                                  1,991,585.64

งบลงทุน

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื�นฐาน

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์

คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

คา่สาธารณูปโภค

                                   7,652,000.00                                    3,862,800.00                                    9,368,000.00

                                 7,652,000.00                                  3,862,800.00                                  9,368,000.00

                                 7,652,000.00                                  3,862,800.00                                  9,368,000.00

                                 9,843,800.00                                  5,854,385.64                                  9,368,000.00

                                      412,770.00                                       235,470.00

                                    412,770.00                                     235,470.00

                                        12,000.00                                            8,800.00

                                      556,800.00                                       446,970.50

                                      140,000.00                                         49,882.00

                                      108,000.00                                         80,052.53

                                    816,800.00                                     585,705.03รวมงบดําเนินงาน

คา่สาธารณูปโภค

คา่ตอบแทน

คา่ใช้สอย

คา่วสัดุ

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสตัว์

คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

รวมงบลงทุน

รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื�นฐาน



 รบัจ่ายระหว่างปี

 (ณ 31 สงิหาคม 2558)
 ยอดประมาณการรายการ  ยอดประมาณการเดิม

                                 1,229,570.00                                     821,175.03

                                 14,562,050.00                                    5,682,239.40

                                   2,220,000.00                                                       -                                         181,000.00

                               16,782,050.00                                  5,682,239.40                                     181,000.00

                               16,782,050.00                                  5,682,239.40                                     181,000.00

                             165,500,000.00                              119,066,043.56                                15,005,000.00

รวมแผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานการพาณิชย์

รวมทุกแผนงาน

รวมงบกลาง

บาํเหน็จ/บาํนาญ

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง
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อําเภอ บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป (เพิมเติม) ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯบริเวณสีแยกบ้านเกิง ขนาด
กว้างประมาณ 12.00 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 5.50 เมตร จํานวน  1  ซุ้ม  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด(จากแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560)  แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที  4   ตาม
ยุทธศาสตร์  ที 3  หน้าที 4  โครงการที  1)

โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯบริเวณสีแยกบ้านเกิง จํานวน 800,000บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 800,000 บาท

เพือจัดซือรถโดยสาร ขนาด  12  ทีนัง (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา
กว่า  2,400  ซีซี  มีคอนโซลหลังคนขับ  ปูพืน และกรุผนังโดยรอบ  แยกที
นัง  เป็นรถโดยสารหลังคาสูง  มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลาย
ระดับ  เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ  ฟิล์มกรองแสง  และพ่นกัน
สนิม  จัดซือตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560)  แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที  4 ตาม
ยุทธศาสตร์  ที 2 หน้าที 3  โครงการที  1)

- โครงการจัดซือรถโดยสาร ขนาด  12  ทีนัง (ดีเซล) จํานวน 1,294,000บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,294,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,094,000 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 2,094,000 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 15,005,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทาสีภายในและภายนอกอาคาร
เรียน (อาคาร 2) ของโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามแบบแปลนที
เทศบาลกําหนด จํานวน 1 หลัง (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
2560) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 2 ตามยุทธศาสตร์
ที 3 หน้า 8 โครงการที 5)

โครงการทาสีอาคารเรียน อาคาร 2 จํานวน 337,000บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 337,000 บาท
งบลงทุน รวม 337,000 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 337,000 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกสําหรับรักษาความสงบเรียบร้อยแบบมีช่อง
ว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เครืองยนต์ดีเซล พวงมาลัยเพาเวอร์ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ แรงม้าไม่น้อย
กว่า 129 แรงม้า เกียร์ธรรมดา เกียร์ไม่น้อยกว่า 5 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์
ถอยหลัง มีระบบเครืองเสียงและการเชือมต่อชุด
อุปกรณ์ USB/AUX FM/AM และเครืองเล่นแผ่น CD และ MP3 มีระบบ
เครืองปรับอากาศ เพือใช้ในการออกปฏิบัติงานตรวจความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของการตังวางสินค้า การขออนุญาตใช้เสียง การขออนุญาตติดตัง
ป้ายโฆษณา การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
2560) ตามยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 5-47 โครงการที 42)

โครงการจัดซือรถบรรทุกสําหรับรักษาความสงบเรียบร้อยแบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (CAB)

จํานวน 580,000บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าครุภัณฑ์ รวม 580,000 บาท
งบลงทุน รวม 580,000 บาท
งานเทศกิจ รวม 580,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอลพร้อม
เลนส์  จํานวน 1 ชุด เพือการบันทึกภาพให้มีความละเอียดและคุณภาพ
สูง และสามารถนํามาใช้ในการผลิตสือประชาสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รายละเอียด ดังนี
- เป็นกล้องบันทึกภาพนิงทีสามารถถอดเปลียนเลนส์หน้ากล้องได้ (DSLR)
- มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล
- หน้าจอเป็นชนิด LCD หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิว
- สามารถบันทึก Video ได้ถึงระดับ Full HD
- เลนส์ ครอบคลุมช่วงไม่น้อยกว่า 18– 105mm.
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัด
ซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) แก้ไข/
เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 3 ตามยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 3 โครงการที 1)

โครงการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ จํานวน 70,000บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
งบลงทุน รวม 70,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 70,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะและครุภัณฑ์
อืนๆ จํานวน 16 คัน โดยทําการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก พืนทีไม่
น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
2560) ตามยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 5-27 โครงการที 21)

- โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ/ครุภัณฑ์อืนๆ (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)

จํานวน 2,270,000บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,270,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,270,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,270,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ Long spinal board จํานวน 1 เครือง เพือใช้
ประจําหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย
- แผ่นกระดานรองหลัง ตัวบอร์ดสีส้ม นําหนักเบา ผิวหน้าเรียบ มีช่อง
สําหรับมือจับรอบด้าน สามารถเข้าเครืองเอ็กเรย์ได้ ขนาด
ประมาณ 184x48x4 ซม.
- ชุดอุปกรณ์ประคองศรีษะ (Head Immobilizer)
- เข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ เป็นแบบคลิปล๊อก แน่นหนา คงทน
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัด
ซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) แก้ไข/
เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 3 ตามยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 2 โครงการที 1)

โครงการจัดซือ Long spinal board จํานวน 15,000บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ประกอบ
ด้วย ตัวเครือง แท่นชาร์จ แบตเตอรี 1 ก้อน เสายาง เหล็ก
พับ จํานวน 5 เครือง เครืองละ 12,000 บาท เพือใช้ประจําหน่วยปฏิบัติ
การการแพทย์ฉุกเฉิน จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558 (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 5-
88 โครงการที 4)

โครงการจัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 5 เครือง จํานวน 60,000บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที 40 วัตต์ ประกอบ
ด้วย ตัวเครือง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน จํานวน 1 เครือง เพือใช้
ประจําหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดซือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 5-87 โครงการที 2)

โครงการจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที 40 วัตต์ จํานวน 30,000บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,000 บาท
งบลงทุน รวม 105,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 105,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองชล
ประทาน  โดยเริมจากถนนทางเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ ไปทางทิศตะวัน
ออก ทําการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง  4.00  เมตร  ยาว
ประมาณ  642.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร พืนทางลูกรังบดอัด
แน่น หนาเฉลีย  0.20  เมตร ถมดินคันทางบดอัดแน่น  หนา
เฉลีย  0.80  เมตร พืนที ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  2,568.00  ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลียข้างละ  1.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. 2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า  5-118 โครงการที 44)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองชลประทาน จํานวน 1,670,000บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังสถานีรถไฟ โดยทําการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหลังสถานีรถไฟ  จํานวน 2 จุด มีรายละเอียดดัง
นี จุดที 1 พืนทีดําเนินการประมาณ  175.00  ตารางเมตร  โดยทําการ
ปรับสภาพพืนที เทพืน ค.ส.ล. พร้อมทําผิวพืนทางเดิน จัดสวนหย่อม ก่อ
สร้างอ่างนําพุ จํานวน 1 อ่าง พร้อมติดตังตัวหนังสือข้อความซิงค์พ่น
สี จํานวน 1  ชุด จุดที 2 พืนทีดําเนินการประมาณ  150.00  ตาราง
เมตร โดยทําการปรับสภาพพืนที เทพืน ค.ส.ล. พร้อมทําผิวพืนทางเดิน จัด
สวนหย่อม พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ยุทธศาสตร์
ที 1 หน้า 5-30 โครงการที 3)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังสถานีรถไฟ จํานวน 400,000บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรัวพร้อมปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ  88  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  โดยทําการก่อสร้างรัว ค.ส.ล. สูง  2.00  เมตร  ยาวประมาณ
255.00  เมตร  ก่อสร้างซุ้มศาลา  จํานวน 2 หลัง ป้ายหิน
แกรนิต  จํานวน  1  ป้าย  พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์  รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ. 2558 - 2560)  แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมติม ฉบับที 4 ยุทธศาสตร์
ที 1 หน้า 2  โครงการที 1)

โครงการก่อสร้างรัวพร้อมปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  88
พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

จํานวน 1,500,000บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมถมดิน สวน
สาธารณะชุมชนโนนสว่าง เพือถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เนืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุค
รบ  60  พรรษา  โดยทําการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธาณะ ชุมชนโนน
สว่าง รายละเอียดดังนี ก่อสร้างทางเดิน ทางวิง โดยเทพืน  ค.ส.
ล. หนา  0.07  เมตร  พืนทีรวมไม่น้อยกว่า2,000  ตารางเมตร  ปลูก
ต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบสุขาภิบาล
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2558-2560) ตามยุทธศาสตร์ที  1 หน้า  5-33 โครงการที 10)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมถมดิน สวนสาธารณะชุมชนโนน
สว่าง

จํานวน 2,800,000บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 9,368,000 บาท
งบลงทุน รวม 9,368,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 9,368,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําป้ายถนนซอยชุมชนต่างๆป้ายชือ
ชุมชน และป้ายบอกทิศทางภายในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  จํานวน  57 ป้าย รายละเอียดดังนี ขนาด
ป้าย  0.30 X 0.60  เมตร  ความสูงของเสา  2.50  เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. 2558 - 2560)  ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 5-30  โครงการที 2)

โครงการจัดทําป้ายถนนซอยชุมชนต่างๆ ป้ายชือชุมชน และป้ายบอกทิศ
ทางภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 200,000บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างทางเท้าบริเวณหน้าทีว่าการอําเภอ
บ้านไผ่ โดยทําการก่อสร้างทางเท้า ถนนเจนจบทิศบริเวณหน้าทีว่าการ
อําเภอบ้านไผ่ ทําการก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้าง
ประมาณ 1.50 - 3.00  เมตร รวมความยาวทังสองฝัง
ประมาณ  540.00  เมตร หรือพืนทีดําเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 1,600.00  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)  แก้ไข/เปลียน
แปลง/เพิมติม ฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 6  โครงการที 1)

โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณหน้าทีว่าการอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 1,800,000บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนราษฎร์ธุรกิจ
และถนนสมาสบํารุง โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล. ถนนราษฎร์
ธุรกิจและถนนสมาสบํารุง โดยเริมจากบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล 1 ไป
ทางทิศเหนือเลียวขวาไปตามถนนสมาสบํารุงถึงถนนเจนจบทิศ โดยก่อ
สร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก ความยาวท่อรวมบ่อพัก 185.00 เมตร พร้อมปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม กว้าง 10.50 - 12.30 เมตร ยาว
ประมาณ 150.00 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร  หรือพืนทีลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,692.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)  ยุทธศาสตร์
ที 4  หน้า 5-111  โครงการที  24)

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนราษฎร์ธุรกิจและถนนสมาส
บํารุง (ชุมชนตลาด 1,2,3)

จํานวน 998,000บาท
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เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จ  บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ตาม
กฎหมายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ในงบประมาณรายรับทีเพิมขึนในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้ เงินที
มีผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุน ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 40 ลง
วันที  14  สิงหาคม 2558
วิธีคํานวณ
รายรับทีเพิมขึนจริงเมือคํานวนส่งเงินสมทบฯ (ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงิน
อุทิศให้)
= (รายรับทีเพิมขึนจริง) - (รายรับทีประมาณการฯไว้)
= (180,506,066.75-60,473,513) - (165,500,000-54,500,000)
= 120,032,553.75 - 111,000,000
= 9,032,553.75
นํามาจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิมเติม จํานวน 9,032,000 บาท
ต้องตังจ่ายส่งสมทบในอัตราร้อย
ละ 2 = 9,032,000 X 2% = 180,640 บาท
ขอตังจ่าย  181,000  บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 181,000บาท
งบกลาง รวม 181,000 บาท
งบกลาง รวม 181,000 บาท
งบกลาง รวม 181,000 บาท

แผนงานงบกลาง
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2,800,0002,800,000

70,00070,000

580,000580,000

1,294,0001,294,000

15,00015,000

60,00060,000

30,00030,000

181,000181,000

โครงการกอ่สรา้งปรบั
ปรุงภูมทิศัน์พรอ้มถม
ดนิ สวนสาธารณะ
ชุมชนโนนสวา่ง

คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปการ

โครงการจดัซื�อกลอ้ง
ถา่ยภาพนิ�งระบบ
ดจิติอลพรอ้มเลนส์

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจดัซื�อรถ
บรรทกุสาํหรบัรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย
แบบมีชอ่งวา่งดา้นหลงั
คนขบั (CAB)

- โครงการจดัซื�อรถ
โดยสาร ขนาด  12  ที�
น ั�ง (ดีเซล)

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขน
สง่

โครงการจดัซื�อ Long 
spinal board

ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

โครงการจดัซื�อเครื�อง
รบั-สง่วทิยุ ชนิดมือถือ 
5 วตัต์ จาํนวน 5 
เครื�อง

โครงการจดัซื�อเครื�อง
รบัสง่วทิยุ ชนิดประจาํ
ที� 40 วตัต์

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้ง
ถิ�น (กบท.)
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2,270,0002,270,000

337,000337,000

200,000200,000

1,800,0001,800,000

998,000998,000

1,670,0001,670,000

800,000800,000

400,000400,000

1,500,0001,500,000

- โครงการกอ่สรา้ง
อาคารจอดรถบรรทุก
ขยะ/ครุภณัฑ์อื�นๆ 
(กองสาธารณสขุและ
สิ�งแวดลอ้ม)

อาคารตา่ง ๆ

โครงการทาสีอาคาร
เรียน อาคาร 2

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุ
ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

โครงการจดัทาํป้าย
ถนนซอยชุมชนตา่งๆ 
ป้ายชื�อชุมชน และป้าย
บอกทศิทางภายในเขต
เทศบาลเมืองบา้นไผ่

โครงการกอ่สรา้งทาง
เทา้บรเิวณหน้าที�วา่
การอาํเภอบา้นไผ่

โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�า ค.ส.ล. ถนน
ราษฎร์ธุรกจิและถนน
สมาสบาํรุง (ชุมชน
ตลาด 1,2,3)

โครงการกอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ถนนเลยีบคลอง
ชลประทาน

โครงการกอ่สรา้งซ้มุ
เฉลมิพระเกียรตฯิ
บรเิวณสี�แยกบา้นเกิ�ง

คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค

โครงการปรบัปรุงภมูิ
ทศัน์หลงัสถานีรถไฟ

โครงการกอ่สรา้งร ั�ว
พรอ้มปรบัภูมทิศัน์
สวนสาธารณะเฉลมิ
พระเกียรต ิ 88  
พรรษา  พระบาท
สมเด็จพระเจา้อยู่หวั
ภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช
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2,270,0002,270,000

337,000337,000

200,000200,000

1,800,0001,800,000

998,000998,000

1,670,0001,670,000

800,000800,000

400,000400,000

1,500,0001,500,000

- โครงการกอ่สรา้ง
อาคารจอดรถบรรทุก
ขยะ/ครุภณัฑ์อื�นๆ 
(กองสาธารณสขุและ
สิ�งแวดลอ้ม)

อาคารตา่ง ๆ

โครงการทาสีอาคาร
เรียน อาคาร 2

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรงุ
ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

โครงการจดัทาํป้าย
ถนนซอยชุมชนตา่งๆ 
ป้ายชื�อชุมชน และป้าย
บอกทศิทางภายในเขต
เทศบาลเมืองบา้นไผ่

โครงการกอ่สรา้งทาง
เทา้บรเิวณหน้าที�วา่
การอาํเภอบา้นไผ่

โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�า ค.ส.ล. ถนน
ราษฎร์ธุรกจิและถนน
สมาสบาํรุง (ชุมชน
ตลาด 1,2,3)

โครงการกอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ถนนเลยีบคลอง
ชลประทาน

โครงการกอ่สรา้งซ้มุ
เฉลมิพระเกียรตฯิ
บรเิวณสี�แยกบา้นเกิ�ง

คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค

โครงการปรบัปรุงภมูิ
ทศัน์หลงัสถานีรถไฟ

โครงการกอ่สรา้งร ั�ว
พรอ้มปรบัภูมทิศัน์
สวนสาธารณะเฉลมิ
พระเกียรต ิ 88  
พรรษา  พระบาท
สมเด็จพระเจา้อยู่หวั
ภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช
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