
แผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2565
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลบึงเจริญ
อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจาย

ป 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

          เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 695,600.00

          คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000.00

          คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00

          คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน

ตําบล

198,800.00

          คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

1,490,400.00

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,800.00

เงินเดือน (ฝายประจํา)

          เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,583,800.00

          เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 138,000.00

          เงินประจําตําแหนง 168,000.00

          คาตอบแทนพนักงานจาง 216,000.00

          เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,129,800.00

รวมงบบุคลากร 6,754,600.00

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

          คาเบี้ยประชุม 11,000.00

          คาเชาบาน 87,600.00

          เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 40,000.00

รวมคาตอบแทน 138,600.00

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

          คาจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล 108,000.00

          คาจางเหมาบริการงานพาหนะ 216,000.00

รายการ



          คาจางเหมาบริการดูแลตนไม สนามหญาและสวนหยอม 216,000.00

          คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 216,000.00

          คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 108,000.00

          คาเชาเครื่องถายเอกสาร 60,000.00

          รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 60,000.00

          รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 40,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

         1.คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 49,763.00

         2.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 150,000.00

         3.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 200,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000.00

รวมคาใชสอย 1,573,763.00

คาวัสดุ

          วัสดุสํานักงาน 70,000.00

          วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000.00

          วัสดุงานบานงานครัว 20,000.00

          วัสดุกอสราง 30,000.00

          วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000.00

          วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,000.00

          วัสดุการเกษตร 5,000.00

          วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000.00

          วัสดุคอมพิวเตอร 30,000.00

รวมคาวัสดุ 365,000.00

คาสาธารณูปโภค

           คาไฟฟา 320,000.00

           คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 70,000.00

           คาบริการโทรศัพท 6,000.00

           คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 95,000.00

รวมคาสาธารณูปโภค 491,000.00

รวมงบดําเนินงาน 2,568,363.00

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน 0

          เกาอี้สํานักงาน 0

          ชุดโซฟารับแขก 0

          โตะสํานักงาน 0



ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 0

          ระบบขยายเสียงสําหรับการประชุม 0

รวมคาครุภัณฑ 0

รวมงบลงทุน 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

            1.โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น "สถานที่กลาง" อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย

15,000.00

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

            1.โครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตาม 20,000.00

            2.โครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนผูได 20,000.00

รวมเงินอุดหนุน 55,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 55,000.00

รวมงานบริหารทั่วไป 9,377,963.00

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

           เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,763,940.00

           เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 48,000.00

           เงินประจําตําแหนง 42,000.00

           คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000.00

           เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,973,940.00

รวมงบบุคลากร 1,973,940.00

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

           คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 100,000.00

            คาเชาบาน 36,100.00

            เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 50,000.00

รวมคาตอบแทน 186,100.00

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

            คาจางหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 108,000.00

            คาจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล 108,000.00



            คาจางเหมาบริการงานพาหนะ 108,000.00

            คาจางเหมาบริการผลิตและพิมพเอกสาร 108,000.00

            คาเชาเครื่องถายเอกสาร 55,000.00

            รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 240,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

            คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000.00

รวมคาใชสอย 827,000.00

คาวัสดุ

           วัสดุสํานักงาน 50,000.00

           วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,000.00

           วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,000.00

           วัสดุคอมพิวเตอร 20,000.00

รวมคาวัสดุ 143,000.00

คาสาธารณูปโภค

          คาบริการไปรษณีย 50,000.00

รวมคาสาธารณูปโภค 50,000.00

งบดําเนินงาน 1,206,100.00

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

           ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 4,000.00

           ตูเหล็กแบบ 2 บาน 23,600.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

           เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * 22,000.00

           เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 7,500.00

รวมคาครุภัณฑ 57,100.00

รวมงบลงทุน 57,100.00

รวมงานบริหารงานคลัง 3,237,140.00

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,615,103.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

           เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 297,900.00

           เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 24,000.00



รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 321,900.00

รวมงบบุคลากร 321,900.00

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

          คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 50,000.00

รวมคาตอบแทน 50,000.00

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

          1.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 50,000.00

รวมคาใชสอย 50,000.00

รวมงบดําเนินงาน 100,000.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

          1.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภอบานกรวด 20,000.00

          2.โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตนแบบหางไกลยาเสพติด 10,000.00

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00

รวมงบอุดหนุน 30,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 451,900.00

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน

คาวัสดุ

          วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000.00

          วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000.00

รวมคาวัสดุ 70,000.00

รวมงบดําเนินงาน 70,000.00

รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 70,000.00

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 521,900.00

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

          เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 973,040.00

          เงินประจําตําแหนง 60,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,033,040.00

รวมงบบุคลากร 1,033,040.00



งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,000.00

รวมคาตอบแทน 5,000.00

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

          คาจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล 108,000.00

          คาจางเหมาบริการงานผลิตและพิมพเอกสาร 108,000.00

          รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 40,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

          1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000.00

รวมคาใชสอย 366,000.00

คาวัสดุ

          วัสดุสํานักงาน 40,000.00

          วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000.00

          วัสดุงานบานงานครัว 30,000.00

          วัสดุกอสราง 30,000.00

          วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000.00

          วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000.00

          วัสดุการเกษตร 5,000.00

          วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000.00

          วัสดุคอมพิวเตอร 40,000.00

รวมคาวัสดุ 305,000.00

รวมงบดําเนินงาน 676,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,709,040.00

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

           เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,334,400.00

           เงินวิทยฐานะ 186,000.00

           คาตอบแทนพนักงานจาง 889,476.00

           เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,433,876.00

รวมงบบุคลากร 2,433,876.00

งบดําเนินงาน



คาตอบแทน

           เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00

รวมคาตอบแทน 10,000.00

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

           คาจางเหมาบริการงานพาหนะ 216,000.00

           คาจางเหมาบริการงานสถิติขอมูลสารสนเทศ 216,000.00

           คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 216,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

          1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 50,000.00

          2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 1,455,250.00

รวมคาใชสอย 2,153,250.00

คาวัสดุ

          วัสดุงานบานงานครัว 1,265,111.00

รวมคาวัสดุ 1,265,111.00

รวมงบดําเนินงาน 3,428,361.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

           โครงการกีฬาชุมชน 10,000.00

           โครงการแขงขันกีฬาพัฒนาศักยภาพมนุษย 10,000.00

           โครงการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน 10,000.00

           โครงการแขงขันกีฬาสีประเพณี 4 หมูบาน 10,000.00

           โครงการเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 1,920,000.00

รวมเงินอุดหนุน 1,960,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 1,960,000.00

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,822,237.00

รวมแผนงานการศึกษา 9,531,277.00

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

          เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,375,200.00

          เงินประจําตําแหนง 42,000.00

          คาตอบแทนพนักงานจาง 278,100.00

          เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,707,300.00



รวมงบบุคลากร 1,707,300.00

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

         คาเชาบาน 54,000.00

         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 63,600.00

รวมคาตอบแทน 117,600.00

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

         คาจางเหมาบริการงานผลิตและพิมพเอกสาร 108,000.00

         คาจางเหมาบริการงานพาหนะ 216,000.00

         รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 50,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

         1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00

         2.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

30,000.00

         3.โครงการกิจกรรมพุธหรรษา Big Cleaning Day (วันทําความสะอาดครั้งใหญ) ภายใต

โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข

15,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,000.00

รวมคาใชสอย 534,000.00

คาวัสดุ

         วัสดุสํานักงาน 25,000.00

         วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000.00

         วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000.00

         วัสดุคอมพิวเตอร 20,000.00

รวมคาวัสดุ 85,000.00

รวมงบดําเนินงาน 736,600.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,443,900.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

         1.โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน 80,000.00

         2.โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 90,000.00

         3.โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 60,000.00

รวมคาใชสอย 230,000.00

คาสาธารณูปโภค



คาบริการโทรศัพท 5,200.00

รวมคาสาธารณูปโภค 5,200.00

รวมงบดําเนินงาน 235,200.00

รวมงานบริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 235,200.00

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,679,100.00

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

           เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,649,640.00

           เงินประจําตําแหนง 60,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,709,640.00

รวมงบบุคลากร 1,709,640.00

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

           คาเชาบาน 42,000.00

           เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00

รวมคาตอบแทน 52,000.00

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

          รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

          คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000.00

รวมคาใชสอย 70,000.00

คาวัสดุ

          วัสดุสํานักงาน 20,000.00

          วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000.00

          วัสดุงานบานงานครัว 5,000.00

          วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000.00

          วัสดุคอมพิวเตอร 20,000.00

รวมคาวัสดุ 55,000.00

รวมงบดําเนินงาน 177,000.00

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 1,886,640.00

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 1,886,640.00

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

           1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตําบลบึงเจริญ 30,000.00

           2. โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี 10,000.00

           3.โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 50,000.00

           4.โครงการใหความชวยเหลือประขาชนดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 10,000.00

รวมคาใชสอย 100,000.00

รวมงบดําเนินงาน 100,000.00

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 100,000.00

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 100,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

           1.โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 250,000.00

           2.โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นบานกรวด 200,000.00

รวมคาใชสอย 450,000.00

รวมงบดําเนินงาน 450,000.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

          1.โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นบานกรวด 40,000.00

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 490,000.00

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

         1.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี 20,000.00

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00

รวมงบอุดหนุน 20,000.00

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 20,000.00



งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

          1.โครงการสงเสริมการจัดงานเครื่องเคลือบพันปประเพณีบานกรวด 250,000.00

          2.โครงการสงเสริมงานประเพณีตีผึ้งรอยรัง 15 ค่ํา เดือน 5 40,000.00

รวมคาใชสอย 290,000.00

รวมงบดําเนินงาน 290,000.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

          1.โครงการจัดงานเครื่องเคลือบพันปประเพณีบานกรวด 70,000.00

รวมเงินอุดหนุน 70,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 70,000.00

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 360,000.00

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 870,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสราง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

           เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,133,400.00

           เงินประจําตําแหนง 42,000.00

           คาตอบแทนพนักงานจาง 130,080.00

           เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,329,480.00

รวมงบบุคลากร 1,329,480.00

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

           เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000.00

รวมคาตอบแทน 25,000.00

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

            คาจางเหมาบริการงานสํารวจออกแบบและควบคุมการกอสราง 216,000.00

            คาจางเหมาบริการดูแลตนไม สนามหญาและสวนหยอม 108,000.00

            รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ



            คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 20,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000.00

รวมคาใชสอย 554,000.00

คาวัสดุ

          วัสดุสํานักงาน 20,000.00

          วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000.00

          วัสดุกอสราง 100,000.00

          วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000.00

          วัสดุคอมพิวเตอร 30,000.00

รวมคาวัสดุ 220,000.00

รวมงบดําเนินงาน 799,000.00

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

           ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ 8,000.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

           เครื่องสํารองไฟฟา 5,800.00                 

รวมคาครุภัณฑ 13,800.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

           โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (ศูนยการเรียนรูการบริหารจัดการขยะ) บานสายต     858,000.00

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

           โครงการกอสรางถนน คสล. บานบึงเจริญ หมูที่ 1 (เสนบานนายสมสี  โคหนองบึง - 

บานนางบุญ  เจริญพันธ)

159,100.00

           โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายตรี 4 ใต  หมูที่ 7  (สี่แยกแรกไปทางทิศตะวันตก) 247,900.00

           โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายตรี 5 หมูที่ 13 (ขางบานนายสมาน  มูลรัตน) 202,300.00

           โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายตรี 7 หมูที่ 4 (สามแยกบานนายวีระพล - บาน

นายสุวิทย)

373,100.00

           โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายตรีพัฒนา 1 หมูที่ 8 (เสนบานนายสมเดช นวล

ออง)

155,200.00

           โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายตรีพัฒนา 2 หมูที่ 9 (ซอยขาง ศพด.) 243,600.00

           โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายตรีพัฒนา 3 หมูที่ 10 (เสนขางบานนายนอย  

เกืองวงค)

247,900.00

            โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองปรือหมูที่ 5 247,900.00



            โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรี 4 เหนือ หมูที่ 6 เสน 224 เชื่อมโรงเรียนนิคม

สรางตนเอง 3

219,500.00

            โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรี 8 ใตหมูที่ 12 สี่แยกสายตรี 8 หมูที่ 12 (224)

 - ผานางโดด

453,700.00

            โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรีพัฒนา 1 หมูที่ 8 (เสนขางวัดบานสายตรี 6) 247,900.00

            โครงการกอสรางถนนดินเพื่อการเกษตร บานบึงเกา หมูที่ 2 (สายทางหนาวัดบานบึง

เกา - บานหนองตะเคียน ตําบลบานกรวด)

183,000.00

            โครงการขยายเขตประปาหมูบาน บานสายตรี 6 หมูที่ 3 เชื่อม บานบึงเกา หมูที่ 2 0.00

            โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร บานหนองปรือ หมูที่ 5 (เสนขางประปาสายซอยไป

สระเกา)

113,000.00

            โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง บานสายตรีพัฒนา 4 หมูที่ 11 (คุมนอย) 210,000.00

            โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บานบึงเจริญ หมูที่ 1 (สี่แยกวัดปาพระสบาย

เชื่อมสายตรี 9)

50,000.00

            โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บานสายตรี 6 เหนือ หมูที่ 3 35,000.00

            โครงการยกระดับถนนดิน บานสายตรี 4 ใต หมูที่ 7 218,000.00

            โครงการวางทอระบายน้ํา บานสายตรีพัฒนา 1 หมูที่ 8 (หนาศาลตาปูหลวงอุดม) 24,000.00

             โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง บานบึงเกา หมูที่ 2 (สายทางบานบึงเกา - บานหนอง

ปรือ หมูที่ 5)

60,000.00

             โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง บานสายตรี 6 เหนือ หมูที่ 3 (ขางวัดสายตรี 5) 57,000.00

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 108,900.00

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,715,000.00

รวมงบลงทุน 4,728,800.00

รวมงานกอสราง 6,857,280.00

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,857,280.00

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

           เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 50,000.00

           เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,800.00

           เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 7,670,000.00

           เบี้ยยังชีพความพิการ 3,580,000.00

           เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000.00

           เงินสํารองจาย 200,000.00

รายจายตามขอผูกพัน

           เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 588,900.00

           เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000.00



           เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 158,000.00

รวมงบกลาง 12,438,700.00

รวมแผนงานงบกลาง 12,438,700.00

รวมทุกแผนงาน 47,500,000.00
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