
วัสดุงานบ้านงานครัว 27,400.00

วัสดุสํานักงาน 70,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000.00

รวมค่าใช้สอย 2,147,520.00
ค่าวัสดุ

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0.00
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000.00

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื�อเพิ�มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ�น สมาชิกสภาท้องถิ�น 0.00
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื�อเพิ�มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 0.00

โครงการให้บริการประชาชนด้านงานกฎหมายศูนย์รับเรื�องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาล 10,000.00
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเชิงบูรณาการเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 330,000.00

โครงการเพิ�มพูนประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารบุคลากร สท. ผู้นําหมู่บ้าน 0.00
โครงการเสริมสร้างความซื�อสัตย ์สุจริตและปลูกฝังทัศนคต ิวัฒนธรรมที�ดีในการต่อต้าน 0.00

โครงการเทิดทูนสถาบันชาต ิศาสนาและพระมหากษัตริย์ 0.00
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในท้องถิ�น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 0.00

4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000.00
โครงการจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจเมื�อครั�งเสด็จฯจังหวัด 0.00

2.โครงการจัดเวทีประชาคม 0.00
3.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื�อเพิ�มศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและ 0.00

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั�งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 2,520.00

ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร 90,000.00
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 65,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที�ราชการ 324,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 216,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ 216,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม 216,000.00

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 360,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 108,000.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000.00
รวมค่าตอบแทน 50,030.00

ค่าเบี�ยประชุม 11,000.00
ค่าเช่าบ้าน 34,030.00

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0.00

รวมงบบุคลากร 5,695,730.00
งบดําเนินงาน

เงินประจําตําแหน่ง 143,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,070,930.00

เงินเดือนพนักงาน 2,766,930.00
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 160,500.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,800.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 1,490,400.00

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 695,600.00

งานบริหารทั�วไป
งบบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั�วไป

รายการ
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 1,213,570.00

รวมงบบุคลากร 1,400,640.00
งบดําเนินงาน

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,400,640.00

เงินเดือนพนักงาน 1,334,640.00
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000.00

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงานบริหารทั�วไป 8,885,580.00
งานบริหารงานคลัง

รวมเงินอุดหนุน 55,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน 55,000.00

โครงการจัดหารายได้เพื�อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม 20,000.00
โครงการจัดหารายได้เพื�อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ 20,000.00

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 15,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0.00
รวมงบลงทุน 68,900.00

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,900.00
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

 เครื�องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที�1 (28 หน้า/นาที) 8,900.00
3.จัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet ) 0.00

รถจักรยานยนต ์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เครื�องยนต์ดีเซล 60,000.00

3. ค่าจัดซื�อชั�นวางเอกสาร 3 ช่อง 0.00
เก้าอี�สํานักงาน 0.00

ครุภัณฑ์สํานักงาน
2. ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 547,000.00
รวมงบดําเนินงาน 3,065,950.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000.00
ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 100,000.00

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 89,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000.00

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 350,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00
รวมค่าวัสดุ 321,400.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000.00
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 150,000.00

วัสดุก่อสร้าง 0.00
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื�นที�อําเภอบ้านกรวด 20,000.00

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบดําเนินงาน 77,000.00
งบเงินอุดหนุน

1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 17,000.00
รวมค่าใช้สอย 17,000.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 60,000.00
รวมค่าตอบแทน 60,000.00

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 3,827,210.00
รวมแผนงานบริหารงานทั�วไป 12,712,790.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 144,000.00
รวมงบลงทุน 144,000.00

เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 22,000.00
เครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที� 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 44,000.00

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ�นชัก 39,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้เหล็กบานเลื�อนกระจก 0.00
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 38,500.00

1.ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00
2.เก้าอี�สํานักงาน 0.00

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 2,282,570.00
งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 1,000.00

รวมค่าวัสดุ 140,000.00
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 60,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00

วัสดุสํานักงาน 50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00

รวมค่าใช้สอย 812,000.00
ค่าวัสดุ

โครงการจัดทําแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 301,000.00
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000.00

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 82,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการผลิตและพิมพ์เอกสาร 108,000.00
ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร 55,000.00

ค่าจ้างหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที�ราชการ 108,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 108,000.00

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 20,000.00

รวมค่าตอบแทน 1,329,570.00
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 96,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00
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รวมงบดําเนินงาน 642,550.00
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00
รวมค่าวัสดุ 266,550.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,600.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,350.00
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 100,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00
วัสดุก่อสร้าง 53,600.00

วัสดุสํานักงาน 20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00

รวมค่าใช้สอย 371,000.00
ค่าวัสดุ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 65,000.00
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร 108,000.00
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 108,000.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000.00
รวมค่าตอบแทน 5,000.00

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 569,660.00
รวมงบบุคลากร 569,660.00

เงินเดือนพนักงาน 530,660.00
เงินประจําตําแหน่ง 39,000.00

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 40,200.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 147,200.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,200.00
รวมงบลงทุน 18,200.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลื�อยโซ่ยนต์ 10,000.00

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื�องสูบนํ�าแบบหอยโข่ง 8,200.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 22,000.00
รวมงบดําเนินงาน 22,000.00

วัสดุเครื�องแต่งกาย 20,000.00
วัสดุเครื�องดับเพลิง 2,000.00

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน 107,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด 10,000.00
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เงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน 329,800.00
งบเงินอุดหนุน

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 273,000.00
รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 273,000.00

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์ 56,800.00

เครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว) 34,000.00
เครื�องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที�1 (28 หน้า/นาที) 17,800.00

3.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื�องปรับอากาศชนิดตั�งพื�นหรือชนิดแขวน 0.00
2.เก้าอี�สํานักงาน 0.00

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 3,349,020.00
งบลงทุน

วัสดุสนาม 10,000.00
รวมค่าวัสดุ 1,265,120.00

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,255,120.00

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,461,900.00
รวมค่าใช้สอย 2,078,900.00

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
1)  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการงานสถิติข้อมูลสารสนเทศ 135,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที�ราชการ 216,000.00

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00
ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ 216,000.00

รวมค่าตอบแทน 5,000.00
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000.00

รวมงบบุคลากร 1,927,080.00
งบดําเนินงาน

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,927,080.00

เงินวิทยฐานะ 84,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 631,680.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,163,400.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0.00
รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 1,212,210.00

1.ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00

4. โต๊ะเหล็กสํานักงาน 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2. ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00
3. เก้าอี�สํานักงาน 0.00

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื�องสํารองไฟฟ้า 0.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 80,000.00
รวมงบดําเนินงาน 411,000.00

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00

วัสดุสํานักงาน 10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00

รวมค่าใช้สอย 298,000.00
ค่าวัสดุ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมโดยมุ่งเน้น 0.00
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม แหล่งท่องเที�ยว พัฒนา 0.00
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมโดยมุ่งเน้น 0.00

โครงการปลูกจิตสํานึกของเยาวชนและประชาชนทั�วไปให้เกิดความรักและหวงแหน 10,000.00
โครงการปลูกต้นไม้ประจําชาต ิให้เกิดความรักและหวงแหนต้นไม้ประจําชาต ิ 0.00

โครงการการบริหารบ้านเมืองที�ดีตําบลบึงเจริญไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐเพื�อน้อมสํานึก 0.00
โครงการกิจกรรมพุธหรรษา Big Cleaning Day (วันทําความสะอาดครั�งใหญ)่ ภายใต้ 0.00

2.โครงการปลูกจิตสํานึกของเยาวชนและประชาชนทั�วไปให้เกิดความรักและหวงแหน 0.00
9.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ 2560 0.00

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ 108,000.00
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 50,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร 108,000.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000.00
รวมค่าตอบแทน 33,000.00

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 18,000.00

รวมงบบุคลากร 1,083,480.00
งบดําเนินงาน

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,083,480.00

เงินประจําตําแหน่ง 21,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 155,880.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 882,600.00

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา 8,778,110.00
แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 1,960,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,565,900.00

โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื�นที� 1,920,000.00
รวมเงินอุดหนุน 1,960,000.00

โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 10,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาสีประเพณี 4 หมู่บ้าน 10,000.00

โครงการกีฬาชุมชน 10,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 10,000.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00
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1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00

ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม 108,000.00
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 20,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการงานสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 108,000.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00
รวมค่าตอบแทน 20,000.00

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,046,640.00
รวมงบบุคลากร 1,046,640.00

เงินเดือนพนักงาน 1,004,640.00
เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0.00
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,797,230.00

รวมค่าตอบแทน 0.00
รวมงบดําเนินงาน 0.00

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น 280,750.00

1. เครื�องพ่นหมอกควัน 0.00
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

รวมงบดําเนินงาน 280,750.00
งบลงทุน

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,200.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 5,200.00

รวมค่าวัสดุ 40,000.00
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,000.00

3.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 68,750.00
รวมค่าใช้สอย 235,550.00

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ 2561 0.00
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ 2561 0.00

1.โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 80,000.00
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 86,800.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 22,000.00
รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข 1,516,480.00

เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 22,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000.00
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,629,040.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบลงทุน 125,500.00
รวมงานไฟฟ้าถนน 125,500.00

(19) โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสายตรีพัฒนา 2 หมู่ที� 9 0.00
รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0.00

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค
(07) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี4  เหนือ หมู่ที�  6 0.00

(01) โครงการปรับปรุงป้ายซุ้มประตูหมู่บ้านภายในตําบล 0.00
(06) โครงการติดตั�งเสียงตามสาย บ้านสายตร ี8 ใต ้หมู่ที� 12 0.00

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

จัดซื�อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 125,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์ 125,500.00

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวมงบดําเนินงาน 0.00
งบลงทุน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00
รวมค่าวัสดุ 0.00

รวมค่าใช้สอย 0.00
ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00

งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 52,900.00
รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน 1,503,540.00

เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์ 52,900.00

เครื�องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบที� 1 (28 หน้า/นาที) 8,900.00
เครื�องสeรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00

เครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน * 17,000.00
เครื�องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั�งถังหมึกพิมพ ์ 0.00

เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 0.00
เครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที� 1 22,000.00

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.เก้าอี�สํานักงาน 0.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00
รวมงบดําเนินงาน 404,000.00

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00
รวมค่าวัสดุ 135,000.00

วัสดุก่อสร้าง 0.00
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 30,000.00

วัสดุสํานักงาน 20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 65,000.00

รวมค่าใช้สอย 249,000.00
ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 13,000.00



รายการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป ีพ.ศ. 2563
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบึงเจริญ
อําเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่าย

ป ี2563

รวมค่าใช้สอย 20,000.00

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทําดอกไม้จันทน์ 0.00
โครงการให้ความช่วยเหลือประขาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 20,000.00

4.โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั�นใหแก่ประชาชน 0.00
7.โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 0.00

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี 0.00
3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี 0.00

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตําบลบึงเจริญ 0.00

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,380,600.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,000.00
รวมงบลงทุน 20,000.00

 เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * 16,000.00
เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * 0.00

ตู้เหล็กบานเลื�อนทึบ 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เก้าอี�สํานักงาน 0.00
ตู้ลิ�นชักเหล็กแบบ 10 ลิ�นชัก 4,000.00

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 218,000.00
งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 3,000.00

รวมค่าวัสดุ 45,000.00
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 20,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00
รวมค่าใช้สอย 118,000.00

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 118,000.00

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0.00

รวมค่าตอบแทน 52,000.00
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,142,600.00
รวมงบบุคลากร 1,142,600.00

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00
เงินประจําตําแหน่ง 39,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,103,600.00

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
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รวมงบดําเนินงาน 338,000.00
งบเงินอุดหนุน

วัสดุก่อสร้าง 27,240.00
รวมค่าวัสดุ 27,240.00

รวมค่าใช้สอย 310,760.00
ค่าวัสดุ

โครงการส่งเสริมประเพณีการตีผึ�งร้อยรัง 0.00
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมแหล่งท่องเที�ยวพัฒนา 58,000.00

1.โครงการส่งเสริมการจัดงานเครื�องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 250,000.00
โครงการส่งเสริมงานประเพณีตีผึ�งร้อยรัง 15 คํ�า เดือน 5 2,760.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว
งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น 20,000.00

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี 20,000.00
รวมเงินอุดหนุน 20,000.00

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น
งบเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 510,000.00

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ�นบ้านกรวด 40,000.00
รวมเงินอุดหนุน 40,000.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 470,000.00
รวมงบดําเนินงาน 470,000.00

2.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ�นบ้านกรวด 200,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ�นบ้านกรวด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0.00

1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 270,000.00
2. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ�นบ้านกรวด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,402,700.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 22,100.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00
รวมเงินอุดหนุน 0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,100.00
รวมงบลงทุน 2,100.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) 2,100.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมงบดําเนินงาน 20,000.00
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสายตรีพัฒนา 3,4 หมู่ที� 10,11 0.00

โครงการติดตั�งระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์บ้านสายตร ี6 หมู่ที� 3 193,000.00
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ที� 10 0.00

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง บ้านสายตรีพัฒนา 2 หมู่ที� 9 98,000.00
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื�อการเกษตร บ้านสายตร ี4 ใต ้หมู่ที� 7 190,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหมู่ที� 3 เชื�อมหมู่ที� 13 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ. 385,600.00
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบึงเก่า หมู่ที� 2 เส้นบ้านนายอุดม เด็ดประโคน 0.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสายตรีพัฒนา 1 หมู่ที� 8 (เส้นข้างวัดบ้านสายตร ี6) 0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสายตรีพัฒนา 2 หมู่ที� 9 0.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ  หมู่ที� 5 (เชื�อม คสล.เดิม – ไปทางสระนํ�า 181,100.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือหมู่ที� 5 0.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา 4  หมู่ที� 11 (เส้นศาลากลางหลังใหม-่สาม 298,200.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา 4 หมูที� 11 0.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา 2  หมู่ที� 9 621,900.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ที� 10 288,400.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี8 ใต ้หมู่ที� 12 0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา 1 หมู่ที� 8 (เส้นทิศตะวันตกจากถนน 298,200.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี7 หมู่ที� 4 (เส้นบ้านนายคําตัน  ค่ายหนองสรวง) 0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี7 หมู่ที� 4 (เส้นสามแยกคุ้มบ้านน้อย – สี�แยกสาย 397,700.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี4 เหนือ หมู่ที� 6 0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี6 เหนือ หมู่ที� 3 (สายทางข้างวัดสายตร ี5) 0.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงเจริญ หมู่ที� 1 (สายทางสี�แยกบ้านนายอดิศร ฉลวยไป 0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี4  ใต ้ หมู่ที� 7 (เส้นบ้านนายสงวน ชื�นอุรา-บ้าน 258,500.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงเจริญ หมู่ที� 1 (จากบ้าน สท.เน็ง นามวงค ์- คอนกรีต 312,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงเจริญ หมู่ที� 1 (จากหน้าบ้านนายอดิสร  ฉลวยถึงบ้าน 0.00

(12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี8 ใต ้หมู่ที� 12 338,200.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงเก่า หมู่ที� 2 (เส้นข้างบ้านนายเปรื�อง  รักธรรม-คุ้ม 262,900.00

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค
(05) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตร ี4 เหนือ หมู่ที�  6 258,500.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,000.00
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

เทปวัดระยะ 1,000.00
ล้อวัดระยะทาง 8,000.00

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํารวจ

รวมงบดําเนินงาน 256,000.00
งบลงทุน

วัสดุก่อสร้าง 71,000.00
รวมค่าวัสดุ 116,000.00

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 140,000.00
รวมค่าใช้สอย 140,000.00

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว 428,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 958,000.00

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00

โครงการจัดงานเครื�องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 70,000.00
โครงการจัดงานประเพณีขึ�นเขาพนมรุ้ง 20,000.00

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00
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รวมแผนงานงบกลาง 10,897,230.00
รวมทุกแผนงาน 43,000,000.00

รวมงบกลาง 10,897,230.00
รวมงบกลาง 10,897,230.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.) 390,000.00
รวมงบกลาง 10,897,230.00

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 111,000.00
เงินช่วยพิเศษ 1,300.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000.00

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70,000.00
สํารองจ่าย 122,000.00

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,752,230.00
เบี�ยยังชีพคนพิการ 3,310,000.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 39,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,700.00

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00
รวมแผนงานการเกษตร 0.00

รวมค่าวัสดุ 0.00
รวมงบดําเนินงาน 0.00

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0.00

งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,677,700.00
แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทุน 4,421,700.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 4,677,700.00

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 20,000.00
รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 4,412,700.00

โครงการเสริมขยายผิวจราจร บ้านสายตร ี7 หมู่ที� 4 (ทางเข้าวัดป่าพระสบาย) 0.00
โครงการเสริมผิวแอสฟัลติคคอนกรีต บ้านสายตร ี5 หมู่ที� 13 0.00

โครงการวางท่อระบายนํ�าแก้ไขปัญหานํ�าท่วมขัง 10,000.00
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