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เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวดัสรุนิทร์

590,760

81,060
1,107,840

42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 283,560

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 145,020 161,760

เงินเดือนพนักงาน 809,520 1,717,320

1,133,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,740,120

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ส ารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,680,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 594,500

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 320,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,400,000

เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 180,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

50,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจนและไร้ที่พึ่ง 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 60,530

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 27,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชิย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา
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งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย
แผนงาน

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชิย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

5,000

250,000

517,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 300,000

40,000

200,000

130,000

180,000
180,000
150,000

โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมและบวงสรวงบูชาศาลเจ้าพ่อหมื่นขุนวัง

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช
โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมลอยกระทง

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
โครงการจัดงานวันเทศบาล

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

โครงการจัดงานกจิกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถและนันทนาการส าหรับเด็ก 200,000

โครงการจัดงานพระราชด าริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย

โครงการจังหวัดสะอาด Big cleaning day 5,000

โครงการจัดแข่งขันกฬีาฟุตบอล "เทศบาลบัวเชดคัพ" ต้านยาเสพติด

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล 20,000

โครงการแข่งขันกฬีาชุมชนสัมพันธ์  ต้านยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 105,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงาน

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จ้างเหมาบริการปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อมเทศบาลต าบลบัวเชด 20,000

จ้างเหมาบริการร้ือและก าจัด เกบ็ขนขยะจากบ่อฝังกลบขยะเทศบาลต าบลบัวเชด

ค่าลงโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร ภารกจิของเทศบาล
โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริบทชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบัวเชด

ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 300,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการออกแบบจัดท าเวปไซต์และค่าเชื่อมต่อเครือข่ายของ

ค่าจ้างส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด 10,000

10,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000 450,000

ค่าจัดท าป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์

15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 164,500ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 150,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย
แผนงาน

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชิย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

60,000

20,000
5,000

30,000
30,000

10,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 20,000

10,000

300,000

200,000

20,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน 5,000

โครงการส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบัวเชด
โครงการลดอบุัติเหตุและแกไ้ขปัญหาทางถนน

โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 80,000

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบบัวเชด

โครงการรณรงค์คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชน 30,000

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเส่ียงจากการถูกสุนัขกดั 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
โครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะเหมาะสมตามวัย 5,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัสาธารณภัย
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการฝึกอบรมรวมพลังแผ่นดินขจัดส้ินการทุจริต

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต "โตไปไม่โกง" 5,000

โครงการปลูกป่ารักษาส่ิงแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในเขตเทศบาลต าบลบัวเชด
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 20,000

โครงการปลูกจิตส านึกตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงในเด็กปฐมวัย 5,000

โครงการปลูกจิตส านึกให้ความรู้เร่ืองขยะและการคัดแยกขยะในเด็กปฐมวัย 5,000

โครงการปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้ด้านแผนพัฒนาการศึกษาการเงินและ 5,000

โครงการบรรพชาอปุสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าบริโภค และน้ าประปา ในเขตเทศบาล 20,000

โครงการท าบุญตักบาตรขานรับปีใหม่วิถีไทย

โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคม เพื่่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาประเภทต่างๆ

โครงการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมและบวงสรวงองค์ปราสาทตามอญ
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย
แผนงาน

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชิย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

130,000
50,000

ค่าใช้สอย

10,000

20,000 200,000
งบด าเนินงาน

50,000
20,000

150,000
80,000

15,000

20,000 20,000
200,000

10,000

70,000 115,000
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

5,000

ค่าไฟฟ้า 20,000 150,000ค่าสาธารณปูโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

วัสดุส านักงาน 20,000 70,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุกอ่สร้าง 30,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,200,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 26,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 65,000

วัสดุกฬีา
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 1,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 55,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

โครงการออกให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ เพื่อพัฒนาและเพิ่ม 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 40,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนใน 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการช่วยเหลือคุ้มครองแกเ่ด็กและสตรี

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000

โครงการอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล 20,000

โครงการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ 5,000

โครงการอบรมแกนน าด้านสุขภาพ เฝ้าระวังโรคอบุัติใหม่ - อบุัติซ้ า เพื่อเตรียม 20,000

โครงการแสดงผลงานนิทรรศการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000

โครงการหมู่บ้าน/ต าบลจัดการขยะต้นทางเพื่อลดโรคไข้เลือดออก 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 885,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัและป้องกนัปัญหายาเสพติดในเด็กปฐมวัย 5,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชน
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เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวดัสรุนิทร์

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย
แผนงาน

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชิย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

73,000
300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

โครงการกอ่สร้างอาคารลอยน้ า (แพ)เพิ่มเติม บริเวณตลาดน้ าชุมชน บ้านตาปิม 360,000

อาคารต่าง ๆ
โครงการกอ่สร้างโดมข้างศาลากลางหมู่บ้าน บ้านกระทม หมู่ที่ 6 252,000

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบัวเชด 498,000

โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมูที่ 13 194,000

โครงการซ่อมแซมและพัฒนาตลาดสด

โครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ 4 472,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง
โครงการขุดลอกสระภายในวัดแสงสว่าง บ้านระมาดค้อ หมู่ที่ 7

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ซอยบ้านนายเกยีน สิงห์โตทอง บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ 498,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองระมาดค้อ(ปรับเนินดินให้ต่ าลง) บ้านระมาดค้อ 413,000

โครงการกอ่สร้างถนนดิน ซอยบ้านผอ.ไพบูรณ์  ศิริมา บ้านปราสาท หมู่ที่ 3 155,000

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ข้างโรงเรียนบ้านบัวเชด บ้านปราสาท หมู่ที่ 3 498,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปหนองกฐิน บ้านบัวเชด หมู่ที่ 1 283,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประโยชน์  อนิทจักร์ บ้าน 176,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภายในหมู่บ้าน บ้านบัวเชด หมู่ที่ 1 369,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า บ้านโนนสังข์ หมู่ 265,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเภท  สุดสวาท บ้านพรสุข 78,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายออม  ศิริมาก บ้านตาปิม 59,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทรงสิทธ์ิ  อนิทยาตร บ้าน 340,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพจน์  พลศรี บ้านบัวขุนจง 495,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวารุณี  วงศ์เบาะ บ้าน 247,000

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวรรณา  กา้นอนิทร์ บ้าน
พรสุข หมู่ที่ 12

468,000

4,500

จัดซ้ือโต๊ะรับแขก 12,000

จัดซ้ือเกา้อี้รับแขก(ชนิดเด่ียวนั่ง 1 คน) 28,000
ค่าครภัุณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเกา้อี้รับแขก(ชนิดตัวยาว)
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เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวดัสรุนิทร์

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย
แผนงาน

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชิย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

70,000
70,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

300,000

370,000 113,000 1,140,000 750,000 4,078,660

เงินอดุหนุนศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดแสงสว่างราษฎร์บ ารุง 50,000
รวม 11,084,030 6,120,000 4,820,720 11,827,480

เงินอดุหนุนโรงเรียนบ้านบัวเชด 70,000

เงินอดุหนุนโรงเรียนอนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ) 70,000

เงินอดุหนุนโรงเรียนบ้านโนนสังข์ 60,000

เงินอดุหนุนโรงเรียนบ้านบัวขุนจง (กรป.กลางอปุถัมภ์) 50,000

เงินอดุหนุนค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดแสงสว่างราษฎร์ 156,000

เงินอดุหนุนโรงเรียนบัวเชดวิทยา 80,000

เงินอดุหนุนส่วนราชการ
เงินอดุหนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกดั สพป.สร.3 ใน 3,840,000

เงินอดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 20,000

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ 4 20,000

เงินอดุหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านระมาดค้อหมู่ที่ 7 20,000

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 20,000

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านปราสาท หมู่ที่ 3 20,000

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านพรสุข  หมู่ที่ 12 20,000

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 10 20,000

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ 2 20,000

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านกระทม หมู่ที่ 6 20,000

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านตาปิม หมู่ที่ 5 20,000

เงินอดุหนุนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบัวเชดตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  บ้านบัวเชด หมู่ที่ 1 20,000

เงินอดุหนุนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบัวเชดตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
เงินอดุหนุนเอกชน
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ค่าจ้างลูกจ้างประจ า
เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ส ารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจนและไร้ที่พึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

แผนงาน

200,000
27,000

60,530
50,000
10,000

180,000
42,000

320,000
7,400,000

20,000
594,500
500,000

1,680,000
180,000 180,000

1,555,200 1,555,200
207,360 207,360
725,760 725,760
180,000 180,000

873,120 1,324,920 5,662,320
84,000 84,000

110,520 139,680 638,040
269,520 4,411,740 8,315,940
801,120 280,800 1,365,480

210,000 336,000

แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป

รวม
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย
แผนงาน

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมและบวงสรวงบูชาศาลเจ้าพ่อหมื่นขุนวัง

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช
โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมลอยกระทง

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
โครงการจัดงานวันเทศบาล

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

โครงการจัดงานกจิกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถและนันทนาการส าหรับเด็ก
โครงการจัดงานพระราชด าริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย

โครงการจังหวัดสะอาด Big cleaning day
โครงการจัดแข่งขันกฬีาฟุตบอล "เทศบาลบัวเชดคัพ" ต้านยาเสพติด

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล
โครงการแข่งขันกฬีาชุมชนสัมพันธ์  ต้านยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงาน

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จ้างเหมาบริการปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อมเทศบาลต าบลบัวเชด
จ้างเหมาบริการร้ือและก าจัด เกบ็ขนขยะจากบ่อฝังกลบขยะเทศบาลต าบลบัวเชด

ค่าลงโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร ภารกจิของเทศบาล
โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริบทชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบัวเชด

ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการออกแบบจัดท าเวปไซต์และค่าเชื่อมต่อเครือข่ายของ

ค่าจ้างส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าจัดท าป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป

รวม
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

40,000 80,000 145,000
40,000 390,000 594,500
10,000 60,000 230,000

160,000 120,000 1,000,000
50,000 50,000

10,000
300,000

30,000 30,000
20,000 20,000

517,000
20,000

300,000
50,000 50,000

10,000 10,000
5,000 5,000

50,000 250,000 465,000
300,000 300,000

20,000
200,000

5,000
130,000
200,000

10,000 10,000
15,000 15,000
15,000 15,000
15,000 15,000
15,000 15,000
15,000 15,000
15,000 15,000
15,000 15,000

180,000
180,000
150,000



สรปุแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวดัสรุนิทร์

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย
แผนงาน

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน
โครงการส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบัวเชด
โครงการลดอบุัติเหตุและแกไ้ขปัญหาทางถนน

โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบบัวเชด

โครงการรณรงค์คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชน
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเส่ียงจากการถูกสุนัขกดั

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
โครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะเหมาะสมตามวัย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัสาธารณภัย
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการฝึกอบรมรวมพลังแผ่นดินขจัดส้ินการทุจริต

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต "โตไปไม่โกง"

โครงการปลูกป่ารักษาส่ิงแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในเขตเทศบาลต าบลบัวเชด
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการปลูกจิตส านึกตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงในเด็กปฐมวัย
โครงการปลูกจิตส านึกให้ความรู้เร่ืองขยะและการคัดแยกขยะในเด็กปฐมวัย

โครงการปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้ด้านแผนพัฒนาการศึกษาการเงินและ

โครงการบรรพชาอปุสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าบริโภค และน้ าประปา ในเขตเทศบาล
โครงการท าบุญตักบาตรขานรับปีใหม่วิถีไทย

โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคม เพื่่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาประเภทต่างๆ

โครงการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมและบวงสรวงองค์ปราสาทตามอญ
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป

รวม
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

60,000
250,000 250,000

20,000
5,000

20,000
30,000
30,000

30,000 30,000
10,000
5,000
5,000
5,000

20,000
20,000
10,000
5,000

20,000 20,000
20,000 20,000

10,000 10,000
225,000 225,000

5,000 5,000
300,000 300,000

300,000
5,000

30,000
20,000
80,000

100,000 100,000
200,000

60,000 60,000
5,000

20,000



สรปุแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวดัสรุนิทร์

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย
แผนงาน

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าไฟฟ้าค่าสาธารณปูโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

วัสดุส านักงาน
วัสดุการศึกษา

วัสดุกอ่สร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุกฬีา
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

โครงการออกให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนใน
โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการช่วยเหลือคุ้มครองแกเ่ด็กและสตรี

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล

โครงการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ
โครงการอบรมแกนน าด้านสุขภาพ เฝ้าระวังโรคอบุัติใหม่ - อบุัติซ้ า เพื่อเตรียม

โครงการแสดงผลงานนิทรรศการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการหมู่บ้าน/ต าบลจัดการขยะต้นทางเพื่อลดโรคไข้เลือดออก

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัและป้องกนัปัญหายาเสพติดในเด็กปฐมวัย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชน

แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป

รวม
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

130,000
50,000

885,000
5,000

30,000
20,000
5,000

20,000
5,000

20,000
5,000

10,000
1,000

160,000 120,000 690,000
30,000 55,000
40,000 30,000 170,000

60,000 160,000
15,000 5,000 180,000

100,000 55,000 386,500
15,000

10,000 10,000
30,000 156,000

65,000
2,200,000

40,000
20,000 270,000
10,000 10,000

160,000 260,000
30,000

50,000 50,000
8,000 35,000 48,000

20,000 280,000 655,000
60,000 60,000
20,000 20,000



สรปุแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวดัสรุนิทร์

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย
แผนงาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

โครงการกอ่สร้างอาคารลอยน้ า (แพ)เพิ่มเติม บริเวณตลาดน้ าชุมชน บ้านตาปิม 

อาคารต่าง ๆ
โครงการกอ่สร้างโดมข้างศาลากลางหมู่บ้าน บ้านกระทม หมู่ที่ 6

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบัวเชด
โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมูที่ 13

โครงการซ่อมแซมและพัฒนาตลาดสด

โครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ 4

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง
โครงการขุดลอกสระภายในวัดแสงสว่าง บ้านระมาดค้อ หมู่ที่ 7

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ซอยบ้านนายเกยีน สิงห์โตทอง บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองระมาดค้อ(ปรับเนินดินให้ต่ าลง) บ้านระมาดค้อ 

โครงการกอ่สร้างถนนดิน ซอยบ้านผอ.ไพบูรณ์  ศิริมา บ้านปราสาท หมู่ที่ 3
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ข้างโรงเรียนบ้านบัวเชด บ้านปราสาท หมู่ที่ 3

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปหนองกฐิน บ้านบัวเชด หมู่ที่ 1
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประโยชน์  อนิทจักร์ บ้าน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภายในหมู่บ้าน บ้านบัวเชด หมู่ที่ 1
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า บ้านโนนสังข์ หมู่

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเภท  สุดสวาท บ้านพรสุข 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายออม  ศิริมาก บ้านตาปิม 

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทรงสิทธ์ิ  อนิทยาตร บ้าน
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพจน์  พลศรี บ้านบัวขุนจง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวารุณี  วงศ์เบาะ บ้าน

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวรรณา  กา้นอนิทร์ บ้าน
พรสุข หมู่ที่ 12

จัดซ้ือโต๊ะรับแขก

จัดซ้ือเกา้อี้รับแขก(ชนิดเด่ียวนั่ง 1 คน)
ค่าครภัุณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเกา้อี้รับแขก(ชนิดตัวยาว)

แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป

รวม
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

28,000
4,500

12,000

468,000

247,000
340,000
495,000
78,000
59,000

369,000
265,000
283,000
176,000
155,000
498,000
498,000
413,000

73,000
300,000

472,000

498,000
194,000

252,000
360,000



สรปุแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวดัสรุนิทร์

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย
แผนงาน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอดุหนุนศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดแสงสว่างราษฎร์บ ารุง
รวม

เงินอดุหนุนโรงเรียนบ้านบัวเชด
เงินอดุหนุนโรงเรียนอนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)

เงินอดุหนุนโรงเรียนบ้านโนนสังข์
เงินอดุหนุนโรงเรียนบ้านบัวขุนจง (กรป.กลางอปุถัมภ์)

เงินอดุหนุนค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดแสงสว่างราษฎร์
เงินอดุหนุนโรงเรียนบัวเชดวิทยา

เงินอดุหนุนส่วนราชการ
เงินอดุหนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกดั สพป.สร.3 ใน

เงินอดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ 4
เงินอดุหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านระมาดค้อหมู่ที่ 7
เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านปราสาท หมู่ที่ 3
เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านพรสุข  หมู่ที่ 12

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 10
เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ 2

เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านกระทม หมู่ที่ 6
เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านตาปิม หมู่ที่ 5

เงินอดุหนุนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบัวเชดตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
เงินอดุหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  บ้านบัวเชด หมู่ที่ 1

เงินอดุหนุนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบัวเชดตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
เงินอดุหนุนเอกชน

แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป

รวม
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

70,000
70,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

300,000
20,000

3,840,000
156,000
80,000
60,000
50,000
70,000
70,000
50,000

3,132,280 12,339,460 55,775,630


