
วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุสํานักงาน 70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

รวมค่าใช้สอย 2,715,000
ค่าวัสดุ

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 10,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000

โครงการอบรมประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย(เนื�องในโอกาสครบรอบ 100 ป ีธงชาติ 0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื�อเพิ�มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ�น สมาชิกสภาท้องถิ�น 0

โครงการเพิ�มพูนประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารบุคลากร สท. ผู้นําหมู่บ้าน 0
โครงการเสริมสร้างความซื�อสัตย ์สุจริตและปลูกฝังทัศนคต ิวัฒนธรรมที�ดีในการต่อต้าน 10,000

โครงการจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจเมื�อครั�งเสด็จฯจังหวัด 0
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในท้องถิ�น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0

3.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื�อเพิ�มศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและ 300,000
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั�งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 750,000
2.โครงการจัดเวทีประชาคม 10,000

(2) โครงการจัดเวทีประชาคม 0
(3)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 55,000
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 216,000
ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร 90,000

ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม 216,000
ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที�ราชการ 324,000

ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 108,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ 216,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 60,000

รวมค่าตอบแทน 40,000
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าตอบแทน
ค่าเบี�ยประชุม 11,000

รวมงบบุคลากร 5,945,800
งบดําเนินงาน

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,321,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0

เงินเดือนพนักงาน 3,069,000
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 1,490,400

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 695,600

งานบริหารทั�วไป
งบบุคลากร
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เงินประจําตําแหน่ง 42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,552,700

เงินเดือนพนักงาน 1,486,700
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงานบริหารทั�วไป 9,731,800
งานบริหารงานคลัง

รวมเงินอุดหนุน 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 0
โครงการจัดหารายได้เพื�อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 15,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0

รวมงบลงทุน 0
งบเงินอุดหนุน

1. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 0
รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

3.จัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet ) 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0

2. ค่าจัดซื�อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (สําหรับงานสํานักงาน) 0
3. จัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet ) 0

1. ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว) 0
1. ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะ(สําหรับงานสํานักงาน) 0

1. กล้องถ่ายภาพนิ�งระบบดิจิตอล 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าจัดซื�อชุดเครื�องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล 0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รถจักรยานยนต ์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เก้าอี�สํานักงาน 0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2. ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0
3. ค่าจัดซื�อชั�นวางเอกสาร 3 ช่อง 0

1. ค่าจัดซื�อตู้ลิ�นชักเหล็กกระจกบานเลื�อนเก็บเอกสาร 0
1. ค่าจัดซื�อโต๊ะอเนกประสงค์ 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 3,751,000
งบลงทุน

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 666,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000

ค่าไฟฟ้า 448,000
ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 65,000

รวมค่าวัสดุ 330,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 150,000
วัสดุการเกษตร 10,000
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รวมงบดําเนินงาน 70,000

1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 30,000
รวมค่าใช้สอย 30,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 0

รวมค่าตอบแทน 40,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 40,000

รวมงบบุคลากร 0
งบดําเนินงาน

เงินเดือนพนักงาน 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 3,150,500
รวมแผนงานบริหารงานทั�วไป 12,882,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 848,000
รวมงบลงทุน 848,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล) 848,000

1.ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0
2.เก้าอี�สํานักงาน 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,000
รวมงบดําเนินงาน 749,800

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000
รวมค่าวัสดุ 90,000

วัสดุสํานักงาน 50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

รวมค่าใช้สอย 509,000
ค่าวัสดุ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 80,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
 (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0

ค่าจ้างเหมาบริการผลิตและพิมพ์เอกสาร 108,000
ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร 55,000

ค่าจ้างหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที�ราชการ 108,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 108,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 20,000

รวมค่าตอบแทน 140,800
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 50,000

รวมงบบุคลากร 1,552,700
งบดําเนินงาน
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 300,000
รวมงบดําเนินงาน 661,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000
วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุสํานักงาน 50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

รวมค่าใช้สอย 356,000
ค่าวัสดุ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร 108,000
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 40,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 108,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000
รวมค่าตอบแทน 5,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 913,000
รวมงบบุคลากร 913,000

เงินประจําตําแหน่ง 60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 853,000

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000
แผนงานการศึกษา

รวมงบดําเนินงาน 20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000

วัสดุเครื�องดับเพลิง 10,000
รวมค่าวัสดุ 20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื�องแต่งกาย 10,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 90,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื�นที�อําเภอบ้านกรวด 20,000
รวมเงินอุดหนุน 20,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 0
งบเงินอุดหนุน

1. เครื�องปรับอากาศชนิดติดผนัง 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

งบลงทุน
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

รวมค่าครุภัณฑ์ 0
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์กีฬา
1. ค่าจัดซื�อเครื�องเล่นพัฒนาการเด็ก 0

2.เก้าอี�สํานักงาน 0
3.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.เครื�องปรับอากาศชนิดตั�งพื�นหรือชนิดแขวน 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 1,303,020
รวมงบดําเนินงาน 3,279,320

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,303,020

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,381,300
รวมค่าใช้สอย 1,971,300

1)  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที�ราชการ 216,000
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ 216,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานสถิติข้อมูลสารสนเทศ 108,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000
รวมค่าตอบแทน 5,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,925,040
รวมงบบุคลากร 1,925,040

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 626,280
เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000

เงินเดือนพนักงาน 1,142,760
เงินวิทยฐานะ 84,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 1,574,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0
รวมงบลงทุน 0

2. ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 0
3. เครื�องสํารองไฟฟ้า สําหรับสํานักงาน 0

1. ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0
1.ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0

1.จัดซื�อโทรทัศน์ แอล อี ด ี(LED TV) 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. กล้องถ่ายภาพนิ�งระบบดิจิตอล 0

4. โต๊ะเหล็กสํานักงาน 0
ค่าจัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก 0

2. ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0
3. เก้าอี�สํานักงาน 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. เครื�องปรับอากาศชนิดติดผนัง 0
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โครงการปลูกจิตสํานึกของเยาวชนและประชาชนทั�วไปให้เกิดความรักและหวงแหน 10,000
โครงการปลูกต้นไม้ประจําชาต ิให้เกิดความรักและหวงแหนต้นไม้ประจําชาต ิ 30,000

โครงการกิจกรรมพุธหรรษา Big Cleaning Day (วันทําความสะอาดครั�งใหญ)่ ภายใต้ 10,000
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื�องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0

โครงการการบริหารบ้านเมืองที�ดีตําบลบึงเจริญไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐเพื�อน้อมสํานึก 0
โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ�าเพื�อการสาธารณประโยชน์ 0

2.โครงการปลูกจิตสํานึกของเยาวชนและประชาชนทั�วไปให้เกิดความรักและหวงแหน 0
9.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ 2560 0

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 20,000

(7)โครงการจัดทําชั�นเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม 0
(8)โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื�ออนุรักษ์ดินและนํ�าอันเนื�องจากพระราชดําร ิเฉลิมพระ 0

(5)โครงการกิจกรรมพุธหรรษา Big Cleaning Day (วันทําความสะอาดครั�งใหญ)่ ภายใต้ 0
(6)โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นที�การจัดการขยะมูลฝอย 0

(2) โครงการปลูกจิตสํานึกของเยาวชนและประชาชนทั�วไปให้เกิดความรักและหวงแหน 0
(4)โครงการเฝ้าระวังและออกตรวจพื�นที�ตามอํานาจหน้าที�ของ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 0

(11)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธ ี7 ขั�นตอน 0
(12)โครงการรณรงค์ทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื�อป้องกันโรคติดต่อ 0

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0
(10)โครงการก่อสร้างที�เก็บขยะที�คัดแยกแล้วภายใต้โครงการบุรีรัมย์เมืองใสไร้มลพิษ 0

ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ 108,000
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 50,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร 108,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 21,000
รวมค่าตอบแทน 21,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,362,240
รวมงบบุคลากร 1,362,240

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 288,960
เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000

เงินเดือนพนักงาน 995,280
เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,324,360
รวมแผนงานการศึกษา 8,898,360

รวมเงินอุดหนุน 2,120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,120,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีประเพณี 4 หมู่บ้าน 10,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื�นที� 2,080,000

โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 10,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0
โครงการกีฬาชุมชน 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0
รวมงบลงทุน 0

โครงการติดตั�งหน้าต่างมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเทศบาลตําบลบึงเจริญ 0
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 169,200

รวมเงินอุดหนุน 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0
เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0
รวมงบลงทุน 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1.ค่าจัดซื�อเครื�องพ่นสารเคมีสะพายหลัง 0

ครุภัณฑ์การเกษตร
1. เครื�องพ่นหมอกควัน 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,200
รวมงบดําเนินงาน 169,200

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 4,200

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,000
รวมค่าวัสดุ 75,000

รวมค่าใช้สอย 90,000
ค่าวัสดุ

3.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ 2559 0

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ 2561 0
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ 2561 0

1.โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 20,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
(1) โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข 1,906,740
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,500
รวมงบลงทุน 2,500

1. ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะ(สําหรับงานสํานักงาน) 0
1. เครื�องสํารองไฟฟ้า 2,500

1. กล้องถ่ายภาพนิ�งระบบดิจิตอล 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าจัดซื�อเก้าอี�สํานักงาน 0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 542,000
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000
รวมค่าวัสดุ 90,000

วัสดุสํานักงาน 20,000
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 50,000

รวมค่าใช้สอย 431,000
ค่าวัสดุ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นถึง 0
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 35,000

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม แหล่งท่องเที�ยว พัฒนา 10,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นถึง 0
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08. โครงการติดตั�งเสียงตามสาย ขนาด 1,000 วัตต ์บ้านสายตร ี6 เหนือ หมู่ที� 3 0

02. โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง บ้านบึงเจริญ หมู่ที� 1 ถึง วัดป่าพระสบาย 0
03. โครงการติดตั�งสายดับ บ้านบึงเจริญ หมู่ที� 1 0

(07) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี4  เหนือ หมู่ที�  6 0
(19) โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสายตรีพัฒนา 2 หมู่ที� 9 0

(06) โครงการติดตั�งเสียงตามสาย บ้านสายตร ี8 ใต ้หมู่ที� 12 0
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ
(01) โครงการปรับปรุงป้ายซุ้มประตูหมู่บ้านภายในตําบล 0

งบลงทุน
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน 1,580,100
งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0
รวมงบลงทุน 9,900

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค
โครงการวางท่อระบายนํ�า หมู่ที� 12 สายตร ี8 ใต ้ต.บึงเจริญ 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,900
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

1. ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง 0
1.เก้าอี�สํานักงาน 9,900

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 576,000
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000
รวมค่าวัสดุ 150,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 30,000

วัสดุสํานักงาน 20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

รวมค่าใช้สอย 366,000
ค่าวัสดุ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0

ค่าจ้างเหมาบริการงานสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 108,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม 108,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 20,000

รวมค่าตอบแทน 60,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000

รวมงบบุคลากร 994,200
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 994,200

เงินเดือนพนักงาน 952,200
เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,075,940
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
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อําเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

ค่าใช้สอย

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 18,200
รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,561,200

1. เครื�องสํารองไฟฟ้า 5,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 18,200

3.พัดลมเพดาน 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0
2.เครื�องปรับอากาศชนิดแขวน 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.เก้าอี�สํานักงาน 13,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 60,000
รวมงบดําเนินงาน 202,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

รวมค่าใช้สอย 90,000
ค่าวัสดุ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 10,000

รวมค่าตอบแทน 52,000
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,341,000
รวมงบบุคลากร 1,341,000

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 0
เงินประจําตําแหน่ง 60,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,281,000

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,580,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบลงทุน 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 0

26. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเดินสายดับ บ้านสายตร ี5 หมู่ที� 13 0
รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0

22. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเดินสายดับ บ้านสายตรีพัฒนา 4 0
24. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี8 ใต ้หมู่ที� 12 0

18. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเดินสายดับ บ้านสายตรีพัฒนา 2 0
20. โครงการก่อสร้างถนนดินเพื�อการเกษตร บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ที� 10 0

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี4 เหนือ หมู่ที� 6 0
16. โครงการขุดร่องระบายนํ�า พร้อมวางท่อระบายนํ�า คสล. 0

10. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองปรือ หมู่ที� 5 0
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
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เทศบาลตําบลบึงเจริญ
อําเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

รวมงบดําเนินงาน 250,000

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการตีผึ�งร้อยรังเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว 0
รวมค่าใช้สอย 250,000

(1) โครงการส่งเสริมการจัดงานเครื�องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 0
1.โครงการส่งเสริมการจัดงานเครื�องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 250,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว
งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 20,000

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี 20,000
รวมเงินอุดหนุน 20,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น
งบเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 490,000

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ�นบ้านกรวด 40,000
รวมเงินอุดหนุน 40,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0

รวมงบดําเนินงาน 450,000
งบเงินอุดหนุน

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ�นบ้านกรวด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0
รวมค่าใช้สอย 450,000

2. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ�นบ้านกรวด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0
2.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ�นบ้านกรวด 200,000

(3) โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล 0
1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 250,000

(1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0
(2)โครงการแข่งขันกีฬาเทิดพระเกียรติฯระดับอําเภอ 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,631,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบเงินอุดหนุน 0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 70,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0
รวมเงินอุดหนุน 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 70,000
รวมงบดําเนินงาน 70,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทําดอกไม้จันทน์ 0
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 0

6.โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล 10,000
7.โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 20,000

5.โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบึงเจริญ 10,000
6. โครงการเปิดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษตําบลบึงเจริญ ป ี2558 0

3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี 10,000
4.โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั�นใหแก่ประชาชน 10,000

1.โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 0
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตําบลบึงเจริญ 10,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
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รวมค่าวัสดุ 0

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0

งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,622,200
แผนงานการเกษตร

รวมงบเงินอุดหนุน 0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 3,622,200

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 0
รวมเงินอุดหนุน 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 3,622,200
รวมงบลงทุน 3,622,200

โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบึงเก่า หมู่ที� 2 เส้นบ้านนายอุดม เด็ดประโคน 0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสายตร ี4 ใต ้หมู่ที� 7 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ  หมู่ที� 5 (เส้นข้างบ้านนายณรงค ์ทองไธสง) 359,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสายตร ี4 ใต ้หมู่ที� 7 (สี�แยกแรกไปทางทิศตะวันออก) 256,900

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี7 หมู่ที� 4 (เส้นบ้านนายคําตัน  ค่ายหนองสรวง) 225,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา 4  หมู่ที� 11 (เส้นซอย 5) 308,400

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงเก่า หมู่ที� 2 (เส้นข้างบ้านนายเปรื�อง  รักธรรม-คุ้ม 308,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงเจริญ หมู่ที� 1 (จากหน้าบ้านนายอดิสร  ฉลวยถึงบ้าน 183,700

(17) โครงการก่อสร้างฐานรากหอถังประปาและย้ายถังประปา 0
โครงการก่อสร้างฐานรากหอถังประปาและย้ายหอถังประปา บ้านหนองปรือ หมู่ที� 5 0

(14) โครงการก่อสร้างรางนํ�า คสล. พร้อมฝาปิด บ้านสายตร ี4 ใต ้หมู่ที� 7 0
(15) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี6 เหนือ หมู่ที� 3 0

(12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี8 ใต ้หมู่ที� 12 308,400
(13) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายนํ�า บ้านสายตร ี5 หมู่ที� 13 0

(10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ที� 10 308,400
(11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา 4  หมู่ที� 11 0

(08) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา 1  หมู่ที� 8 308,400
(09) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา 2  หมู่ที� 9 643,300

(06) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี4 เหนือ หมู่ที� 6 0
(07) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี4 ใต ้หมู่ที� 7 0

(04) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ  หมู่ที� 5 0
(05) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี4 เหนือ หมู่ที�  6 411,200

(01) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงเจริญ หมู่ที� 1 0
(03) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี7 หมู่ที� 4 0

(2) โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที� 5 0
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ
(1) โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน บ้านบึงเก่า หมู่ที� 2 0

งบลงทุน
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว 320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 830,000

รวมเงินอุดหนุน 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000

โครงการจัดงานเครื�องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 50,000
โครงการจัดงานประเพณีขึ�นเขาพนมรุ้ง 20,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0

งบเงินอุดหนุน
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เทศบาลตําบลบึงเจริญ
อําเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

รวมทุกแผนงาน 43,000,000

รวมงบกลาง 11,369,900
รวมแผนงานงบกลาง 11,369,900

รวมงบกลาง 11,369,900
รวมงบกลาง 11,369,900

เงินช่วยพิเศษ 129,900
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.) 360,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 130,000

สํารองจ่าย 200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0

เบี�ยยังชีพคนพิการ 3,300,000
เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 80,000
เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0
รวมแผนงานการเกษตร 0

รวมงบดําเนินงาน 0
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